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ส่วนที่ 1 

โครงร่างองค์กร 
  

1. ความเป็นมา 

กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522  ใน     ราชกิจจา

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

พฤษภาคม  2542  มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  และหน่วยธุรการ  ปี 2531  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง

งานใหม่ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594  ลงวันที่ 20 กันยายน  2531  เป็น 4 งาน  คือ  

งานแนะแนวและจัดหางาน  งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    งานกจิกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และ

เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จ านวน  2 หน่วยงาน  คอื  หน่วยสารสนเทศ  

และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ     

          ต่อมาปี 2552  ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2552  เป็นต้นมาตามหนังสอืที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และปี 2555  ที่ประชุมคณบดี  ใน

คราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างงานใหม่เป็น 9 งาน  

คอื   

    1) งานกจิกรรมนักศึกษา   

    2) งานพัฒนากฬีา   

    3) งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   

    4) งานแนะแนวและจัดหางาน   

    5) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     

    6) งานหอพักนักศึกษา     

    7) งานบรกิารและสวัสดิการนักศึกษา    

    8) งานธุรการ     

    9) งานสารสนเทศและนวัตกรรม 

  

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน

ด้านกจิการนักศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงคโ์ดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับ

คณะ  วิทยาลัย ศูนย์  สถาบัน  ส านัก  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์  พันธกจิ  

ยุทธศาสตรห์ลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3.  วิสัยทัศน์  
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                กองกจิการนักศกึษาเป็นองคก์รคุณภาพที่ร่วมสรา้งบัณฑติที่พงึประสงคข์อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   
 

4.  พันธกจิ 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พงึประสงคโ์ดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ  

2.  จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แก่นักศึกษา 

3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
 

5.  แผนกลยุทธ ์

      เป้าประสงค ์/ วัตถุประสงค ์/ กลยุทธ ์  

  

 

 

 

เป้าประสงค ์1. บัณฑิตมภีาวะผู้นํา มทีักษะชวีิต มคีุณธรรม  มสีํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

1. เพื่อใหบ้ัณฑิตมจิีตสํานึก

สาธารณะ มคีุณธรรม จริยธรรม 

และมวีินัย ถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกจิที่หนึ่งตามพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมราช

ชนกฯ  

1. เผยแพรพ่ระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ  

2. จัดกิจกรรมใหน้ักศกึษารู้จกัชุมชน และสังคม  

3. สรา้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม

บุคลากรและนักศกึษาที่มีความดเีด่นเป็นแบบอย่างทีด่ี  

4. จัดและสง่เสริมกจิกรรมใหน้ักศกึษาเรียนรู้การแกไ้ขพฤตกิรรมที่ขัด

กับวินัยนักศกึษา  

5. จัดและส่งเสริมกจิกรรมพฒันาจิตสาํนึกสาธารณะ คุณธรรม 

จริยธรรม และวนิัย  

2. เพื่อให้บัณฑิตมภีาวะผู้น า มทัีกษะ 

ชวีติ มทัีกษะทางสังคม วชิาการ และ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน

ความเป็นไทย 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น า สมรรถนะสากลบนพืน้ฐาน 

ความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศกึษาและสร้างเครือข่าย 

ในการพัฒนาผู้น าของนักศึกษา  

3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิต

ท่ีดตีระหนักในศักดิ์ศรีและความมคีุณค่าในตนเองตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง   

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์
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 5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีความพร้อมท่ีจะศกึษา

ตอ่และการเข้าสูต่ลาดงานรวมท้ังสนับสนุนให้นักศกึษาประกอบอาชพีมี

รายได้ระหว่างเรียนและสร้างงานดว้ยตนเอง  

6. ส่งเสริมการใหบ้ริการการปรึกษา 

3. เพือ่ให้บัณฑิตมคีวามภาคภูมใิจใน

สถาบัน ความเป็นลูกพระบดิาเป็นหน่ึง

เดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต 

จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหน่ึงเดียวไม่แยกคณะ  

วทิยาเขต 

4. เพื่อให้บัณฑิตมคีวามเข้าใจในพหุ

วัฒนธรรมและความเป็น

ประชาธิปไตยโดยมพีระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมตา่งชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. รณรงค์สง่เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

5. เพื่อให้บัณฑิตมสีุขภาพ พลานามัย 

แข็งแรงสมบูรณ์ 

1. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาเป็นผู้มสีุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ  

2. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นักศกึษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข 

และพฤตกิรรมเสี่ยงตา่งๆ 

เป้าประสงค ์2. นักศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเพื่อพฒันาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

1. เพื่อจดับริการและสวัสดกิารท่ี

หลากหลายตรงตามความตอ้งการ

ของนักศกึษา 

1. มุง่พัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศกึษาของส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2. ตรวจเยี่ยมนักศกึษา และรับรองมาตรฐานท่ีพักเอกชน  

3. จัดให้มีการจ าหน่ายอาหาร- เครื่องดื่มท่ีหลากหลายได้มาตรฐาน  

4. จัดให้มีร้านสวัสดกิารต่าง ๆ ท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา  

5 จัดให้มรีะบบบริการสุขภาพอนามัยนักศกึษาที่มีคณุภาพ 

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์ของ

มหาวทิยาลัยและแหลง่ทุน 

7. จัดสรรเงินให้กูย้มืตามเกณฑข์องกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา  

8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ อาชีพอสิระ การศึกษาตอ่และการ

สมัครงาน 

 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์

3. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ และ

พัฒนาความก้าวหนา้ของบุคลากร

1. พัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ช านาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  

2. มรีะบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรท าผลงานทางวชิาการ  

 9. จัดบริการวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา  

10. จัดให้มีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณก์ีฬา และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเอื้อตอ่การจัด

กิจกรรมกีฬาใหไ้ด้มาตรฐานและเพียงพอ  

11. จัดให้มีอาคารกจิกรรม และอุปกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเอื้อตอ่การจัดกิจกรรม 

นักศกึษา ให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

12. จัดให้มีการส ารวจความตอ้งการความจ าเป็นของนักศึกษา  

2. เพื่อกระจายโอกาสทาง

การศึกษาให ้นักเรียนนักศกึษาดอ้ย

โอกาส นักศกึษากลุ่มพเิศษ และ

นักศกึษาท่ีมีความสามารถพิเศษใน

รูปแบบ ทุนการศึกษาและรูปแบบ

อื่น ๆ 

1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึน้ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษาดอ้ยโอกาส และนักศกึษากลุ่มพเิศษ เชน่ นักศกึษาพกิาร นักศกึษาท่ี

ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพบัิต ิ  ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษด้านกฬีา  

นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบในชายแดนใต้    เข้าเรียน

ในมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์3. กองกจิการนกัศกึษามีการบรหิารจัดการเชงิรุก ที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบรหิารมหาวทิยาลัยหลายวทิยาเขต 

1. เพื่อบูรณาการงานกิจการ-

นักศกึษา กับคณะ และวิทยาเขต 

อย่างเป็นระบบ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานหรือคณะท างานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

กิจการนักศกึษา  

2. ก าหนดแผนการปฏบัิตงิานร่วมกับคณะและวิทยาเขต 

2. เพื่อให้การบริหารจัดการมี 

ประสิทธิภาพโปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมใหค้วามรู ้กระตุ้นและสร้างจติสาํนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานโดย

ยดึหลักธรรมาภิบาล  

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 3. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการท่ีมีระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  

4. มกีารวัดความพึงพอใจและไมพ่งึพอใจของนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า

ผลไปปรับปรุงการให้บริการ 

5. เปิดโอกาสให้นักศกึษาและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามระดับการมสี่วน

ร่วม คือการให้ข้อมูลปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมอื

กันและการเสริมอ านาจประชาชนผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ  

6. มกีารสร้างเครอืขา่ยและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนสิิต 

นักศกึษา และผู้เกี่ยวข้อง  

7. มรีะบบรวบรวมจัดการขอ้ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อน ามา

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

8. มชีอ่งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
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อย่างเป็นระบบท้ังดา้นระดับความรู้ 

และระดับความ สามารถทาง

วชิาการ 

3. มกีารพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพยีงพอในการพัฒนาบุคลากร  เชน่   เร่ือง

การฝึกอบรม  ศกึษาดูงาน  หรือการท าวิจัย 

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 

ฐานขอ้มูล และการใช ้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีฐานข้อมูลท่ีเชื่อถอืได้ ทันสมัยส าหรับการบริหารจัดการ  

2. จัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพยีงพอกับความตอ้งการในทุก

ภารกิจของกองฯ  

3.จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง 

5. เพื่อพัฒนากระบวนการ

ด าเนนิงาน ให้เป็นระบบและ

ตอ่เนื่อง เพื่อช่วยลดความสูญเสียท่ี

อาจเกดิขึน้เนื่องจากความเสี่ยงตา่ง 

ๆ 

บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

 

เป้าประสงค ์4. เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะและปรบัวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ที่มีการ

จัดการความรู ้เพื่อให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

1. เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม มี

จิตส านกึแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแตง่ตัง้คณะท างานชุดตา่ง ๆ 

2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้ง

กับระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวทิยาลัย 

1. มคีณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ  

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคลอ้งกบัระบบ การ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge 

Management และสร้าง/จัดเก็บ 

องคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดเป็นขุมความรู้ดา้นกิจการ

นักศกึษา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศกึษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  

2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู้ดา้นกิจการนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

6.  หน้าที่รับผิดชอบ 

หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกจิการนักศึกษา มีดังนี้ 

 

 1.  งานกิจกรรมนักศึกษา  
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            มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  โดยจะก ากับ

ดูแลการจัดกจิกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกจิกรรมนักศึกษา ได้แก ่องคก์ารบรหิาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด

องคก์ารบรหิาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผดิชอบ ดังนี้  

1.1 หน่วยบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา 

พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้านการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.2 หน่วยวิชาการ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณาก าหนดระเบียบ 

หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกจิกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ 

ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และติดตามประเมินผล  

1.3 หน่วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณา

ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนา

นักศึกษา  วิเคราะห์โครงการ  งบประมาณ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน  สถานที่  ยานพาหนะ  ก าลังคน  และติดตามประเมินผล  

1.4 หน่วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณา

วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร

กจิกรรมเสนอ โดยเน้นกจิกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงคห์ลักการบ่มเพาะนักศึกษา  

1.5 หน่วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ  การ

ด าเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาตา่งชาติ การด าเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ  E-

mail  จดหมาย  โทรสาร  โทรศัพท์  การประสานต้อนรับ  บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงาน

เอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ  

1.6 หน่วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

โครงการ ด าเนินการเทียบค่าหน่วยช่ัวโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพพรอ้มออกใบรับรองการท ากิจกรรมของนักศึกษา  

1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และ         จัด

ให้บริการด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่  พัสดุโสตฯ  โครงงาน  งานครัว และพัสดุ

ส านักงานต่างๆ 

 

 2. งานพัฒนากีฬา  

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา  

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  กีฬาเพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา 

ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรยีนวิชาทหาร โดยแบ่งหน่วยงานดังนี้  
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2.1 หน่วยส่งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาชมรมด้านกีฬาในสังกัด

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา พิจารณาก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอ านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ในการ จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ 

ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.2 หน่วยส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

แก่นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก และหน่วยงานชุมชนต่างๆ ในพืน้ที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้

ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับ

สภาพของรา่งกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่ออกก าลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ได้แก ่

อบรมแอโรบคิ อบรมโยคะ เทควันโด  

2.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ด าเนินการ รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

กฬีาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมเอกสาร สนับสนุนส่งเสรมิ/อ านวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้

และรอบมหกรรม ด าเนินการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้กับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากฬีาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ

ได้แก ่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ ก าลังคน และการติดตามประเมินผล  

2.4 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ประสานและด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักศึกษา บุคลากร  บุคคลภายนอก  ให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการออกก าลังกาย

ตลอดจนการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย   อีกทั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

จากการเล่นกฬีา และให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การ

กีฬา ดังนี้ จัดท ามุมหนังสือ จัดบอร์ดนิทรรศการ   จัดสัมมนาการกีฬา จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่

นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก  

2.5 หน่วยสถานที่และอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสถานกฬีาอุปกรณก์ฬีา   และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ของ

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมีอาคารกีฬา  พืน้ที่สนามกฬีา  ได้แก่  สนามฟุตบอลพร้อม 

ลู่วิ่งยางสังเคราะห์  1  สนาม ,  สนามฟุตบอล  1  สนาม , สนามซอฟท์บอล  1 สนาม , สนามยิงปืน 10 เมตร 

17  ช่องยิง 1 สนาม  , สนามฟุตซอลกลางแจ้ง  2  สนาม ,  สนามเปตอง  74  สนาม , สนามวอลเล่ย์บอล

ชายหาด  1  สนาม , สนามเทนนิส 7 คอร์ท , สระว่ายน้ า 25 เมตร 1 สระ , สระว่ายน้ า 50 เมตร 1 สระ ,  

อาคารกีฬากลางแจ้ง  1 หลัง , อาคารยิมเนเซียม 1 หลัง , อาคารกีฬาและนันทนาการ  1 หลัง ลานกิจกรรม ,  

อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง ประกอบด้วย ศูนย์บริหารร่างกาย  ห้องทดสอบสมรรถภาพ  ห้องฝึกซ้อมกีฬา  

ศิลปะป้องกันตัว   

2.6 หน่วยธุรการและการเงิน  มีหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ รับ – 

ส่งเอกสาร จัดจ าหน่ายค่าบริการสนามกีฬา จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริการสนามกีฬาส่ง
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มหาวิทยาลัย และประสานและด าเนินการจัดท าบัตรสมาชิกผู้มาใช้สนามกีฬา และสรุปข้อมูลทางด้านการ

ให้บริการเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

2.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหารใหม่กับการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรียนวิชาทหารในปีช้ันต่อไปทุก    ปี

การศึกษา  ประสานด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษา       วิชาทหาร 

ด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แกน่ักศึกษาที่ไม่เรยีนวิชาทหาร ด าเนินการขอถอน

การผอ่นผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแกน่ักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา  การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  การขอ  ผ่อนผันการเรียกพล และงานด้าน

ธุรการต่าง ๆ 

 

 3.  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา  

3.1 หน่วยวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย

นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด ดังนี้  

3.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระท า 

ความผิด  

3.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา  แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระท าความผิด

จรงิ  

 

 

3.1.3 ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินัยนักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 

ด าเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดท าความเห็นและจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา  

3.2 หน่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ด าเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งลงโทษ

นักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้ชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสังคมด้วยแนวคดิ ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

ดังนี้  

3.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น เพื่อให้ 

ทราบถงึสาเหตุที่มาของการกระท าความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ  

3.2.2 หารูปแบบกจิกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา  

โดยหาสาเหต ุความจ าเป็น และแนวคดิของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกดิการกระท าความผิด เพื่อจัดกจิกรรมที่ท าให้

นักศึกษารู้ส านึก หรอืขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  

3.2.3 จัดหรอืให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกจิกรรม และควบคุม  

ดูแล ก ากับ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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3.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน 

ตามเงื่อนไขในค าสั่งลงโทษนักศึกษาหรอืไม่  

           3.3 หน่วยพัฒนาวินัย ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดท า

งบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 

 

  4.  งานแนะแนวและจัดหางาน   

มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการศึกษาและร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและคุณภาพ

นักศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ที่

หลากหลาย การจัดหาโอกาสส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในพหุวัฒนธรรม  การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริม

พัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการหางานท ามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของ

นายจ้างหรอืผู้ใช้บัณฑิต 

4.1 หน่วยทุนการศึกษา 

4.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาสให้ได้เรยีนจนส าเร็จอุดมศึกษาที่ มอ.  

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้า

สงขลานครินทร์  

 

 

4.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา  

1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่อง 

จนส าเร็จการศึกษา  

2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”  

3) ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

4.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ 

1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแล 

นักศึกษาด้านจิตใจและกิจกรรมเสรมิต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการ 

ทุนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน)  

4.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่

นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรอืเพื่อการพัฒนาตนเอง  

  4.2.1 ให้การปรกึษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรยีน  การปรับตัว  ปัญหาทางอารมณ์  
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ฯลฯ  ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรอืโดยการส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฯลฯ  

4.2.2 การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชวีิต ส่งเสรมิพัฒนาการ 

การเรียนรูท้ี่หลากหลาย สรา้งภูมิคุ้มกันทางรา่งกายและจิตใจ ฯลฯ  

4.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและ 

นักศึกษาที่ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรอืนักศึกษาทั่วไป  

4.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ  

                               1) ออกแบบกจิกรรมหรือโปรแกรมการด าเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่

กรณ ี 

  4.2.5 การดูแลและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดระดับสถาบันและเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคใต้ 

2) จัดกจิกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา 

4.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นชอ่งทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรอืบุคคลทั่วไปสามารถ

ร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง หรือจาก

นักศึกษา สามารถด าเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ

ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์  และการบ่มเพาะนักศึกษาด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ

บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่  

หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน

แนะแนวฯ ได้เตรยีมหรอืจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณต์ามแต่กรณี 

4.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา  

4.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการท างานแลกเปลี่ยน  

4.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้  

4.4.3 จัดท าข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search” เพื่อให้ 

สอดคล้องกับภาวการณแ์ละทันสมัย  

4.4.4 จัดและส่งเสรมิประสบการณใ์นธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ   

4.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้พื่อการสมัครงาน  

 

 5. งานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)  

         มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้    

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัด  ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องมี

คุณสมบัติตามที่กองทุนฯ  และมหาวิทยาลัยก าหนดกองทุน กยศ. เป็นเงินให้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

คา่ใช้จา่ยรายเดือน ตามเงื่อนไขของแตล่ะประเภท ผู้กู้ยืมต้องช าระเงินคนืกองทุนฯให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 

15 ป ีโดย เร่ิมช าระหนีห้ลังส าเร็จการศึกษาหรอืเลิกการศึกษา แล้ว 2 ป ีดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี 
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5.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม กยศ./กรอ. มีหน้าที่ด าเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 

ด าเนินการรับสมัคร คัดเลือก ท าสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ืม ส่งคนืเงิน  

5.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม มีหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุน พัฒนานักศึกษากู้ยืมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากู้ยืม จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการ

ช าระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site  

 

 6. งานหอพักนักศึกษา   

           มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม

มาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุภัณฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยค านึงผลประโยชน์ของ

ผูใ้ช้บริการสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้  

6.1 หน่วยหอพักชาย มีหน้าที่วางแผนการจัดนักศึกษาร่วมกับหอพักในก ากับเครือข่าย  Website 

หอพักกิจการนักศึกษา/หอพักในก ากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/ก าหนด เผยแพร่ และ

ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามส าหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน 

พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีที่กระท าผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระท าความผิด

และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้ค าปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายใน

บรหิารความเสี่ยงและจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาที่เอื้อตอ่การเรยีนรูต้ามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและประสานงานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

อาจารย์ที่ปรกึษาหอพัก   ให้ค าแนะน า ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด 

สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยให้นักศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดท าแผนและ    

ค าของบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

หอพักและพนักงานบริษัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก 24 ช่ัวโมง 

มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร  

6.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์        กองคลัง ฯลฯ  

6.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ 

สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชวีิต คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล    และการอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก  ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก  เครอืข่ายกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  5 วิทยาเขต ห้องยาประจ าหอพัก  

6.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดท างบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บ ารุงอาคาร วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุส านักงาน โดยส ารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน

ครุภัณฑ์ ของหอพัก เช่น ส ารวจรายการ ก าหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ท าทะเบียน 

ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จ าหน่าย ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม 

ขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอพักและบริเวณรอบหอพัก 
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ประสานงานก าหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความ

ปลอดภัยบรเิวณหอพักนักศึกษา 

6.5 หน่วยภูมิทัศน์และงานสนาม  งานพื้นที่และสนามบริเวณหอพักทั้งหมด  ตัดหญ้า ตกแต่งสนาม

และภูมิทัศน์และ ปลูกไม้ดอก ไม้ผล 

6.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ท าส าเนา จัดเก็บ ด าเนินการเก่ียวกับบุคลากรของงาน 

ให้บริการจองและจัดที่พักส าหรับผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจ าปี  

รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บรกิารรับค ารอ้ง  

6.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ ก าหนด

มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก 

ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 7.  งานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา  

 มหีน้าที่ความรับผดิชอบ และการแบง่งานดังนี ้

   7.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย 

มีคุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ

บรกิารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุม

คุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การจ าหน่าย การ

ให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการช าระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา   

รายเดือน บรหิารจัดการให้มีพนักงานท าความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบัติงาน

พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกัน

สัญญาเช่าคืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้รกิาร  

   7.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน

บริการอนามัยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ  มีความสะดวกใน

การเข้ารับบริการ  ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   และที่คลินิกสุขภาพ นักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม 

อบรม เผยแพร่ให้ความรู้ รณรงค์สร้างเสริมป้องกันโรค สนับสนุน นักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของ

มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหนว่ยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน

ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการช าระเงินของผู้มีค่า

รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใชบ้รกิาร  

7.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล    

จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย  เยี่ยมนักศึกษา 

ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาล / ผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน

ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล
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การเคลม การจา่ยเงินของบรษิัท บันทึกหนีส้ินส่วนเกนิสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า

หนีส้ินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผล  

7.4 หน่วยสวัสดิการต่าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดท าสัญญาเช่า ควบคุม

บริหารจัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต  

ท าหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริการขนส่ง

ในมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคาและการให้บริการ ติดตาม/บันทึกการช าระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า

ประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผู้ประกอบการ  สรุป

รายจ่ายรายรับ 

7.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส ารวจ  จัดหา  ลงบัญชี  ควบคุมการ

เบิกจ่าย จ าหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบ ารุงอาคาร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ไฟฟ้า ประปา การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์

ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี  ท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์

พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย  การลดโลกร้อน  รี

ไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา  จัดท าค าขอ

งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง  กรรมการตรวจรับ  กรรมการประเมินผล  

7.6 หน่วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณียภัณฑ์จากที่ท าการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก

ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก) แจ้งให้นักศึกษา  รับ – จ่าย

ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้รกิาร 

 

 8.  งานธุรการ  

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯ  ได้แก่          งาน

บริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงาน

บุคลากร ในการให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่ม

กิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการ

นักศึกษาประจ าหอพักตลอดจนให้บริการแกบุ่คลากรทั่วไปตามการแบง่งาน ดังนี้  

8.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา 

ประชุมทีมผู้บรหิารกองฯ  ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ  ประสานงานหน่วยงานภายในและ

ภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรอง

การศึกษาดูงาน  

8.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง น าเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดท าส าเนา แจกจ่าย แจ้งเวยีน

หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่าง-โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ

นักศึกษา จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์  พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรม
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และนักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดส านักงาน

กองกจิการนักศึกษา ฯลฯ 

8.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น 

เงินยืมทดรองจ่ายในการด าเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจ าหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา 

เงินยืมฉุกเฉิน เงินคา่บ ารุงสุขภาพและประกันอุบัตเิหตุ เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้

คา่ใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ  รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค น า

เงินฝาก ถอน ท าบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน ส ารวจและติดตามหนี้สิน

และรายงาน 

8.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม

นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี บริหารและ

วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้ค าแนะน า/ความรู้การใช้เงินและ

หลักฐานการเบกิจา่ย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดท ารายงานการใช้เงิน พรอ้มขออนุมัติและเบิกจา่ย  

8.5 หน่วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พมิพ์หนังสือ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกจิการนักศึกษาให้แก่

งานต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษาที่พักหอพัก  กิจกรรม  วิชาทหาร  ค่าประกัน/ค่าบ ารุงสุขภาพนักศึกษา  วินัย  

ฯลฯ  

8.6 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ วัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ของกองกิจการนักศึกษา

ใบเสร็จรับเงิน  และตั๋วค่าใช้สนามกฬีาต่าง ๆ  ส ารวจ  จัดหา  ติดตามผล  ก าหนดรูปแบบ  ประสานทะเบียน

ควบคุม รับ-จ่ายวัสดุส านักงานและใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา  ประสานงาน

ซอ่มแซมครุภัณฑ์ จ าหน่าย ควบคุมดูแลการซอ่มบ ารุง ควบคุมและเบิกจา่ยคา่โทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน

กองฯ  

8.7 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มคา่จ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินคา่สวัสดิการ

ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์  ต าแหน่งว่าง  การสอบคัดเลือก  บรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  ลาออก เกษียณอายุ  ท า

สัญญาจ้าง และจัดกจิกรรมต่างๆ ให้แกบุ่คลากรกองฯ เช่น งานเลีย้งในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ  

 

 9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม  

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ  ประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้  บริหารความ

เสี่ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้  

9.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ 

Server  ของกองฯ  

9.2 หน่วยประกันคุณภาพ มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมให้มีการน านโยบาย /แผนกลยุทธ์ด้าน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม 
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เพื่อน าระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกองฯ  

9.3 หน่วยการจัดการความรู้ มีหน้าที่น าแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มา

ประยุกต์ใชใ้นการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิขึน้จรงิๆ  

9.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแผนจัดการความ

เสี่ยง  

9.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดท า ติดตาม ดูแล ประเมินผล  แผน

ต่างๆ ของกองกจิการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  

9.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา

เข้าถงึข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เพื่อเกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการ

และสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิทยาลัย

ตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ

ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

 

*********************** 
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ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ 

     โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                       

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
  

(1) 
งำนกิจกรรม
นักศึกษำ  

 

(2) 
งำนพัฒนำกีฬำ 

  
 

(3) 
งำนวินัยและ

พัฒนำนกัศึกษำ  
 

(4) 
งำนแนะแนวและ

จัดหำงำน   
 

(5) 
งำนกองทุนเงนิให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ   

 

(6)  
งำนหอพัก
นักศึกษำ   

(7) 
งำนบริกำรและ 

สวัสดิกำรนักศกึษำ   
 

(8) 
งำนธุรกำร 

 
-หน่วยกิจกรรมบ ำเพ็ญ 
  ประโยชน์  
-หน่วยกิจกรรมวิชำกำร 
-หน่วยกิจกรรม 
   ศิลปวัฒนธรรม 
-หน่วยกิจกรรมนำนำชำติ 
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ  
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม  
  นักศึกษำ 
-หน่วยอำคำรกิจกรรม 
 และพัสดุ 
 

- หน่วยส่งเสริมและ 
   กิจกรรมกีฬำ 
- หน่วยส่งเสริมกำร 
  กีฬำเพื่อสุขภำพ 
- หน่วยส่งเสริมและ 
  พัฒนำกีฬำ 
- หน่วยวิทยำศำสตร์ 
  กำรกีฬำ 
- หน่วยอำคำรสถำนที่   
  และพัสดุ อุปกรณก์ีฬำ 
- หน่วยธุรกำรและ 
  กำรเงิน 
- หน่วยวิชำทหำร 
 

-  หน่วยวินัยนักศึกษำ 
-  หน่วยพัฒนำและ 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
-  หน่วยพัฒนำวินัย 
   นักศึกษำ 
 
 
 

 - หน่วยทุนกำรศึกษำ 
 - หน่วยบริกำรปรึกษำเชิง 
   จิตวิทยำและพัฒนำตน 
 - หน่วยรับเรื่องรำวร้อง 
   ทุกข ์
 - หน่วยพัฒนำอำชีพ 
   นักศึกษำ 
 - หน่วยบริกำรนักศึกษำ 
   พิกำร 
   
 

 - หน่วยปฏิบัติกำรเงิน 
   กู้ยืม กยศ./กรอ. 
- หน่วยส่งเสริมพัฒนำ     
  นักศึกษำกู้ยืม 
-หน่วยกองทุนเงินยืม 
 ฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
 
 
 
/ 
  

 

-หน่วยหอพักชำย 
-หน่วยหอพักหญิง 
-หน่วยพัฒนำ   
  นักศึกษำในหอพัก 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
 และพัสดุ 
- หน่วยภูมิทัศน์และ
งำนสนำม 
-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยประสำนงำน 
  หอพักเอกชน 
 

-หน่วยสุขำภิบำลอำหำร 
-หน่วยบริกำรสุขภำพ 
  อนำมัยนักศึกษำ 
-หน่วยประกันภัย 
  อุบัติเหตุนักศึกษำและ 
  บุคลำกร 
-หน่วยสวัสดิกำรต่ำงๆ  
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
  และพัสด ุ
-หน่วยไปรษณียภัณฑ์ 
 
 
 
 

  - หน่วยบริหำรงำน 
    ทั่วไป 
 - หน่วยสำรบรรณ  
- หน่วยกำรเงิน 
   และบัญชี  

 - หน่วยงบประมำณ 
 - หน่วยผลิตเอกสำร 
 - หน่วยพัสดุ 
 - หน่วยบุคลำกร 
 
   

 
 
 
 

-  คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  (ประกันคุณภำพ/ 
ควำมเสี่ยง  กำรจัดกำรควำมรู้ แผนและพัฒนำ          
5 ส.  กิจกรรมสันทนำกำรสำนสัมพันธ์) 
 

(9) 
งำนสำรสนเทศ
และนวัตกรรม   
 

- หน่วยสำรสนเทศ 
- หน่วยประกันคุณภำพ 
- หน่วยกำรจัดกำร  
  ควำมรู้ และนวัตกรรม 
- หน่วยกำรบริหำร 
   ควำมเสี่ยง 
- หน่วยแผนและพัฒนำ 
- หน่วยประชำสัมพันธ์ 
  และชุมชนสัมพันธ์ 
 
  
   
 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 

- คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวินัยนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
- คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำหอพัก 
- คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
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-  วิลำสินี เพชรขำว 
   น.วิชำกำร ช.พ 
-  เกตุวดี  สิทธิชัย 
   น.วิชำกำร ช. 
-  สุภำภรณ์  เพ็งทอง 
   น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
- เยำวลักษณ์  คุณำวรกุล 
  น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
- ปรเมศวร์  สำขุน 
   ช่ำงอิเลคทรอนิคส์ * 
- ลูกจ้ำงประจ ำ 1 คน 

 - วรัญญู  ขวัญวิชำ 
    น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
 - พิศิษฐ์ เรืองน้อย 
   น.วิชำกำรศึกษำ* 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน 
- ลูกจ้ำงโครงกำร  7  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  10  คน 
 
 
  
    

-  ศศิวิมล    ทองแก้ว 
   น.วิชำกำรศึกษำ* 
 
 
 

 

 

                                              

 

 

                                                            

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
  

(1) 

รก.หน.งำนกิจกรรม
นักศึกษำ 

(สุกรี  เมฆทันต์)  
น.วิชำกำรศึกษำ ช.พ 

 

(2) 
รก.หน.งำนพัฒนำกีฬำ 
(วรรณโน  สนธิพิพัฒน์) 
น.วิชำกำรศึกษำ ช. 

 

 

( 3) 
รก.หน.งำนวินัยและ
พัฒนำนักศึกษำ 
(มนำ   พรหมมี) 
น.วิชำกำรอุดม*** 

 

(4) 
รก.หน.งำนแนะแนว

และจัดหำงำน 
(อมรำ   ศรีสัจจัง) 

 
  

 

(5) 

รก.หน.งำนกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(จุร ี เจริญผล) 
น.แนะแนวฯ ช. 

 
 

(6)  
รก.หน.งำนหอพัก

นักศึกษำ 
(อัมพร  อรุณศรี) 
น.วิชำกำรฯ ช.พ. 

 

(7) 
รก.หน.งำนบริกำรและ
สวัสดิกำรนักศึกษำ   
สุพัตรำ วิจิตรโสภำ 
น.วิชำกำรฯ ช.พ. 

 

(8) 
รก.หน.งำนธุรกำร 

อำภรณ์ อุ่นธวัชนัดดำ 
จ.บริหำรฯ ช.พ. 

 

-  จีรนันท์  ยอดมณี 
   น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
-  เบญจมำศ  เลิศบวร 
    น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
  -  รุ่งทิพย์  ปรำโมทย์พันธุ ์
     น.วิชำกำรศึกษำ 
 

 

-  ชยำนุช  เดิมคลัง 
    น.แนะแนวกำรศึกษำฯ* 

 
 

- นพดล  ภูมิสมบัต ิ
   น.วิชำกำรฯ ช. 
 - นันทวัน  ชนะสิทธิ์ 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
 - ธนภร  ไชยทอง 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
- พรผุสดี  หล่อตระกูล 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรฯ  
- นำยอนุกิจ   ชำติด ำ 
   นักวิชำกำรฯ* 
- อุไรวรรณ  ปฏิญญำ 
  น.วิชำกำรอุดมฯ** 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ 8  คน 
- ลูกจ้ำงโครงกำร  6  คน 
-  พนง.บ.เอกชน  40  คน 
 

-  นุกูล  กุลสิรวิชย์ 
    น.วิชำกำรฯ ช. 
-  นันทวี  ภักดีจิตต์ 
   แม่บ้ำน 
-  พนง.บ.เอกชน 24 คน 

-  พรทิพย์ อรัญดร 
   น.วิชำกำรเงินและบช.ช. 
-  จำรุณี สิงขรัตน์ 
   ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรฯ 
- วิลัย อินทร์สุวรรณ์ 
   ผูป้ฏิบัติงำนบริหำรฯ 
-  อนันต์ อินคีรี 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรฯ 
- ศตรรรตน์   รัตนพงศ์ 
  น.วิชำกำรอุดมฯ*** 
-  ละออง สุขโสภำ 
    ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร* 
-  ทิพวัลย์ เตชะศรี 
    ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร * 
- ไตรลดำ  พงษ์ชำตรี 
   ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร * 
 
 
 
 
 
 
 

-  คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

(ประกันคุณภำพ/ควำมเสี่ยง  กำรจัดกำรควำมรู้ แผนและ
พัฒนำ  5 ส.  กจิกรรมสันทนำกำรและสำนสัมพันธ์) 

(9) 
รก.หน.งำนสำรสนเทศ 

และนวัตกรรม 
คมกริช  ชนะศรี 
น.แนะแนวฯ ช.พ. 

 -  ชุลีพร  สะสม 
   น.วิชำกำรคอมฯ 
- นำยณัฐพงษ์  หนิมุสำ 
   น.วิชำกำรอุดมฯ** 
  
 
 
 

นำงอมรำ  ศรีสัจจัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ 
ผู้บริหำรกองกิจกำรนักศึกษำ 

   * พนักงำนเงินรำยได้ 
  **พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 
***พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ 
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8. บุคลากร  

    ปีการศึกษา  2556  กองกิจการนักศึกษา  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  58  คน  จ าแนกเป็น 
ข้าราชการ  20 คน  ลูกจ้างประจ า  11  คน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  5  คน  พนักงานงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  3  คน  พนักงานเงินรายได้  10  คน  ลูกจ้างโครงการ  9  คน  นอกจากนี้มี
พนักงานบรษิัท (คนงาน  68  คน) จ าแนกตามสายงาน  ดังนี้ 
 

งาน ข้าราชการ ลปจ. 
พนง.
ม. 

งปม 

พนง.
ม. 

งรด. 

พนง.
รด 

ลจ.
โครงการ 

รวม 
พนง.บ. 
คนงาน 

ผอ. 1     -   - 1   
กจิกรรม 3 1 1 1 1 - 7 2 

พัฒนากฬีา 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 
บรกิารฯ 2 1 - - - - 3 24 
ธุรการ 6 - - - 3 - 9 - 

สารสนเทศ 1 - - 1 1 - 3 - 

รวม 20 11 5 3 10 9 58 68 
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9.  งบประมาณ 
     9.1  งบประมาณ 
 ปีงบประมาณ  2556  กองกิจการนักศึกษา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น  
51,711,048.31 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 17,805,400 บาท (ร้อยละ 34.43)  
งบประมาณเงินรายได้  23,139,400  บาท (ร้อยละ 44.75) และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ านวน  6,950,000  บาท (ร้อยละ 13.44) เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา  
3,816,248.31 บาท  (รอ้ยละ 7.38)  ตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
แผ่นดนิ 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 
วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

ส่วนกลาง ค่าบํารงุ
กิจกรรม 

นศ. 
งบบุคลากร 12,322,600.00 1,781,500.00 0.00  14,104,100.00 
งบด าเนนิการ 
-ตอบแทนใช้สอย
และวัสด ุ

 
1,515,300.00 

 
11,096,900.00 

 
0.00 

  
12,612,200.00 

- อุดหนุนกจิกรรม 3,967,500.00 10,261,000.00 6,950,000.00 3,816,248.31 24,994,748.31 
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

รวมทั้งสิน้ 17,805,400.00 23,139,400.00 6,950,000.00 3,816,248.31 51,711,048.31 
 

9.2 รับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 

ปีงบประมาณ  2556  กองกจิการนักศึกษาไดม้ีการรับ – จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ในการ 

ด าเนินงานของกองฯ  ได้แก ่ หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก  นักศึกษากลุม่กจิกรรม  เช่น 

องคก์ารนักศึกษาสภา  ชมรมต่าง ๆ  และคณะกรรมการประจ าหอพัก  ตลอดจนผู้ใชบ้รกิารทั่วไป  จ านวน

เงินทั้งสิน้  18,083,029.30 บาท  ตามประเภทของเงิน ดงันี้ 

ลําดับ

ที่ 
รายการ 

จํานวนเงนิ         

ที่ได้รับ 
ใช้จ่ายจรงิ คงเหลือ 

1. เงินคา่บ ารุงกจิกรรมนักศึกษา 

 (ยอดยกมา 6,653,227.56) 

3,816,248.31 4,639,950.00 5,829,525.87 

2. เงินยืมหมนุเวียนทดรองจา่ย 3,333,675.46 3,217,497.06 116,178.40 

3. เงินรับฝากต่าง ๆ  2,662,969.26 2,662,969.26 - 

4. เงินคา่ประกันอุบตัิเหตุและสุขภาพ 1,616,908.71 1,377,327.10 239,581.61 

รวม 18,083,029.30 11,897,743.42 6,185,285.88 
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