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ส่วนที่ 1
โครงร่างองค์กร
1. ความเป็นมา
กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2542 มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ปี 2531 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน
ใหม่ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 เป็น 4 งาน คือ
งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จานวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ
และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ
ต่ อ มาปี 2552 ได้ ป รับ ปรุ ง โครงสร้ า งการแบ่ ง งานใหม่ เป็ น การภายใน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
พฤศจิ ก ายน 2552 เป็ น ต้ น มาตามหนั ง สื อ ที่ มอ.052/289 ลงวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2552 และปี 2555
ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง
งานใหม่เป็น 9 งาน คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานแนะแนว
และจั ด หางาน งานกองทุ น เงิน ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ กษา งานหอพั กนั ก ศึ กษา งานบริการและสวัส ดิการ
นักศึกษา งานธุรการ งานสารสนเทศและนวัตกรรม
ต่ อ ม า ปี 2 5 5 7 ได้ ป รั บ ป รุ ง โค ร ง ส ร้ า ง ก า ร แ บ่ ง ง า น ภ า ย ใน ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และมติ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พจิ ารณาเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ย าเข ต ห า ด ให ญ่ โด ย ให้ ยุ บ เลิ ก งาน พั ฒ น ากี ฬ า ก อ งกิ จ ก า รนั ก ศึ ก ษ า ต าม ป ระ ก า ศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557
ดังนั้นโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ กองกิจการนักศึกษา มี 8 งาน คือ
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
3. งานแนะแนวและจัดหางาน
4. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. งานหอพักนักศึกษา
6. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
7. งานธุรการ
8. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้าน
กิจการนักศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ
วิท ยาลั ย ศูน ย์ สถาบั น ส านัก และหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ให้ส อดคล้อ งกับ วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิจ
ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3. วิสัยทัศน์
กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
4. พันธกิจ
1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
หลากหลาย และมีคุณภาพ
2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
5. แผนกลยุทธ์
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม มีสานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อให้บัณฑิตมีจิตสานึก
1. เผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้จักชุมชน และสังคม
และมีวินัย ถือประโยชน์ของเพื่อน 3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบุคลากรและ
มนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ ตามพระราช นักศึกษาที่มีความดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราช 4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้นกั ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขพฤติกรรมที่ขัดกับวินัย
ชนกฯ
นักศึกษา
5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
2. เพื่อให้บัณฑิตมีภาวะผู้นา มี
1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างภาวะผู้นา สมรรถนะสากลบนพืน้ ฐาน ความ
ทักษะ ชีวติ มีทักษะทางสังคม
เป็นไทย
วิชาการ และเสริมสร้าง
2. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาและสร้างเครือข่าย ในการ
สมรรถนะสากลบนพืน้ ฐานความ พัฒนาผู้นาของนักศึกษา
เป็นไทย
3. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตระหนักในศักดิ์ศรีและความมีคุณค่าในตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
3
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วัตถุประสงค์

กลยุทธ์
5. จัดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
และการเข้าสูต่ ลาดงานรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบอาชีพมีรายได้
ระหว่างเรียนและสร้างงานด้วยตนเอง
6. ส่งเสริมการให้บริการการปรึกษา
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความภาคภูมใิ จใน จัดและส่งเสริมกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกคณะ
สถาบัน ความเป็นลูกพระบิดาเป็น
วิทยาเขต
หนึ่งเดียวไม่แยกคณะ วิทยาเขต
4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจในพหุ 1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมและความเป็น
วัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
2. รณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ทรงเป็นประมุข
ประมุข
5. เพื่อให้บัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัย 1. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มสี ุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณ์
2. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้นักศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
เป้าประสงค์ 2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา
1. เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่
1. มุง่ พัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
หลากหลายตรงตามความต้องการ
การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ของนักศึกษา
2. ตรวจเยี่ยมนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พักเอกชน
3. จัดให้มีการจาหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน
4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
5 จัดให้มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่มคี ุณภาพ
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุน
7. จัดสรรเงินให้กยู้ มื ตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
8. จัดอบรมและเผยแพร่ขอ้ มูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและการสมัคร
งาน
9. จัดให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม นักศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้ นักเรียนนักศึกษาด้อยโอกาส
นักศึกษากลุ่มพิเศษ และนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบ
ทุนการศึกษาและรูปแบบอื่น ๆ

1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึน้ สาหรับนักเรียน
นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ นักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบัตติ า่ ง ๆ เป็นต้น
2. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
ชายแดนใต้ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์ 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
1. เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา 1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรือคณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กับคณะ และวิทยาเขต อย่างเป็นระบบ กิจการนักศึกษา
2. กาหนดแผนการปฏิบัตงิ านร่วมกับคณะและวิทยาเขต
2. เพื่อให้การบริหารจัดการมี
1. ส่งเสริมให้ความรู้ กระตุน้ และสร้างจิตสานึกให้บุคลากรปฏิบตั งิ านโดยยึด
ประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ หลักธรรมาภิบาล
2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้มคี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. กาหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการให้บริการ
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามระดับการมีส่วน
ร่วม คือการให้ข้อมูลปรึกษาหารือร่วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่วมมือ
กันและการเสริมอานาจประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
6. มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
7. มีระบบรวบรวมจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อนามา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
8. มีชอ่ งทางการสื่อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และพัฒนา 1. พัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งชานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
ความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็น 2. มีระบบกลไกเสริมสร้างและจูงใจให้บุคลากรทาผลงานทางวิชาการ
ระบบทั้งด้านระดับความรู้ และระดับ 3. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ความ สามารถทางวิชาการ
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เช่น เรื่อง
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการทาวิจัย
4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
1. จัดให้มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัยสาหรับการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลยี
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการในทุก
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจของกองฯ
3. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงาน บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความเสี่ยงต่าง ๆ
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เป้าประสงค์ 4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการ
จัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีม มี
ส่งเสริมการทางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแต่งตัง้ คณะทางานชุดต่าง
จิตสานึกแห่งการเรียนรู้
ๆ
2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับ
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
ระบบการประกันคุณภาพของ
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบ
มหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge
1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
Management และสร้าง/จัดเก็บ องค์ 2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู้ดา้ นกิจการนักศึกษา
ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็น
ขุมความรู้ดา้ นกิจการนักศึกษา

6. หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบของงานต่าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดังนี้
 1. งานกิจกรรมนักศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกากับ
ดูแลการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริหาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัด
องค์การบริหาร และกลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 หน่วยกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่กากับดูแลให้การปรึกษาชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์
พิจารณากาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทาโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนา
นักศึกษา พิจารณาวิเคราะห์โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาด้ า นบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ได้ แ ก่ ด้ า นการเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ก าลั ง คน และติ ด ตาม
ประเมินผล
1.2 หน่วยกิจกรรมวิชาการ มีหน้าที่กากับดูแลให้คาปรึกษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณาก าหนด
ระเบียบ หลั กเกณฑ์การจัดท าโครงการให้ต อบสนองวัตถุประสงค์ กลยุท ธ์ และแผนงานพัฒ นานักศึกษา
วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน
วิชาการ ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กาลังคน และติดตามประเมินผล
1.3 หน่ ว ยกิจ กรรมศิ ลปวั ฒ นธรรม มี ห น้า ที่ก ากับ ดู แลให้คาปรึกษาชมรมด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม
พิจารณากาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทาโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน
พัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กาลังคน และติดตามประเมินผล
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1.4 หน่ ว ยกิจ กรรมพิ เศษ มีห น้า ที่กากับ ดู แลให้ค าปรึกษาการจั ด กิจ กรรมพิ เศษอื่ น ๆ พิ จ ารณา
วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กร
กิจกรรมเสนอ โดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักการบ่มเพาะนักศึกษา
1.5 หน่ ว ยกิ จ กรรมนานาชาติ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการจั ด กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ การ
ดาเนินงานและประสานภารกิจของนักศึกษาต่างชาติ การดาเนินงาน และประสานภารกิจของกองฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนานาชาติ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศในลักษณะ E-mail
จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ การประสานต้อนรับ บรรยายสรุป การบันทึกการประชุม และงานเอกสาร
ต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรกองฯ
1.6 หน่ ว ยทะเบี ย นกิจ กรรมนั ก ศึ ก ษา มีห น้าที่รับ ผิด ชอบในการจั ด เก็บ ข้อ มู ล นั กศึ กษาเข้าร่ว ม
กิจกรรมแต่ละโครงการ ดาเนินการเทียบค่าหน่วยชั่วโมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออกใบรับรองการทากิจกรรมของนักศึกษา
1.7 หน่วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริการ
ด้านพัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสานักงานต่างๆ
1.8 หน่ วยส่งเสริมงานอาสาสมั คร มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาปรึกษา จัด
ระบบงานอาสาสมัคร ทั้งแก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมต่อการจัด มีสมรรถนะ
ในการดาเนินงานด้านจิตอาสา อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่ออาสาสมัครเอง ชุมชน และสังคมต่อไป
 2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มี ห น้ า ที่ ดู แ ลความประพฤติ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและสร้า งเสริ ม วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
2.1 หน่ ว ยวินั ย นั ก ศึ ก ษา มี ห น้า ที่ด าเนิน การสอบสวนผู้ถูก กล่า วหาว่ากระท าความผิด ทางวินั ย
นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระทาความผิด ดังนี้
2.1.1 รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดทาแฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระทาความผิด
2.1.2 สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ดาเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทาความผิด
จริง
2.1.3 ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินั ยนั กศึ กษา เมื่อมีการสอบสวนหรือ คณะกรรมการ
ดาเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทาความเห็นและจัดทาคาสั่งลงโทษนักศึกษา
2.2 หน่วยพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีหน้าที่ดาเนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคาสั่ง
ลงโทษนักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยแนวคิด ทั ศนคติ ที่ได้รับ การบ่ม เพาะให้เป็น บัณ ฑิต ที่พึง
ประสงค์ต่อไป ดังนี้
2.2.1 แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุที่มาของการกระทาความผิด และผลที่นักศึกษาจะได้รับ
2.2.2 หารูปแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหา
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สาเหตุ ความจาเป็ น และแนวคิด ของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิด เพื่อจั ดกิจ กรรมที่ท าให้
นักศึกษารู้สานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา
2.2.3 จัดหรือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล
กากับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.2.4 ประเมินผล / สรุปผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน ตาม
เงื่อนไขในคาสั่งลงโทษนักศึกษาหรือไม่
2.3 หน่วยพัฒนาวินัยนักศึกษา ดาเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ
จัดทางบประมาณประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
 3. งานแนะแนวและจัดหางาน
มีห น้ า ที่เตรีย มความพร้อ มในการศึ ก ษาและร่ว มส่ งเสริม การพั ฒ นาความสามารถและคุณ ภาพ
นักศึกษา ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรียมนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดหาโอกาสสาหรับการมีปฏิสัมพั นธ์ในพหุวัฒนธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริม
พัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลื อในช่วงต่อของการปรับตัวในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนจัดหาโอกาสที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการหางานทามีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของ
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต
3.1 หน่วยทุนการศึกษา
3.1.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ผดู้ ้อยโอกาสให้ได้เรียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ. เพื่อให้โอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรียนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์
3.1.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา
1) ทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทั่วไป ทุนรายปีและต่อเนื่องจนสาเร็จ
การศึกษา
2) ทุนเรียนดีในโครงการ “ทุนสงขลานครินทร์”
3) ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
3.1.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่าง ๆ
1) การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษาด้าน
จิต ใจและกิจ กรรมเสริม ต่า ง ๆ กับ กลุ่ม นั ก ศึ กษาที่ได้ รับ ผลกระทบจากเหตุ การณ์ ความไม่ส งบในจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
2) ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษา
เพื่อท้องถิ่น (โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน)
3.2 หน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาแก่
นักศึกษาทั่วไปทั้งในภาวะวิกฤตหรือเพื่อการพัฒนาตนเอง
3.2.1 ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในปัญหาการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางอารมณ์ ฯลฯ
ในส่วนที่นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรือโดยการส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา ฯลฯ
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3.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
ที่หลากหลาย สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ
3.2.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาที่
ประสบปัญหาวินัยนักศึกษา) และหรือนักศึกษาทั่วไป
3.2.4 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ
1) ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการดาเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี
3.2.5 การดูแลและรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดระดับสถาบันและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
1) จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา
3.3 หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นช่องทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปสามารถ
ร้อ งทุ กข์ม ายั ง หน่ วยงานได้ โดยตรง เพื่ อ ความรวดเร็วในการรับ ทราบปั ญ หาทั้ง จากผู้ป กครอง หรือ จาก
นักศึกษา สามารถดาเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรือเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงหรือ
ลุกลามในวงกว้าง ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวั ตน์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดาเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ
บัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่ อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นักศึกษายังขาดอยู่
หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงาน
แนะแนวฯ ได้เตรียมหรือจัดหาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตามแต่กรณี
3.4 หน่วยพัฒนาอาชีพนักศึกษา
3.4.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทางานแลกเปลี่ยน
3.4.2 เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน TOEIC ของภาคใต้
3.4.3 จัดทาข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ web site “PSU job Search” เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์และทันสมัย
3.4.4 จัดและส่งเสริมประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
3.4.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรูเ้ พื่อการสมัครงาน
 4. งานกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดกองทุน
กยศ. เป็นเงินให้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผู้กู้ยืม
ต้อ งชาระเงิน คืน กองทุ น ฯ ให้ เสร็จ สิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่ม ชาระหนี้ห ลั งส าเร็จ การศึ กษาหรือ
เลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี ดอกเบีย้ ร้อยละ 1 ต่อปี มีการแบ่งงานดังนี้
4.1 หน่วยปฏิบัติการเงินกู้ยืม (กยศ./กรอ.) มีหน้าที่ดาเนินการให้กู้ยืมตามเกณฑ์ที่กองทุนกาหนด
ดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทาสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ ืม ส่งคืนเงิน
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4.2 หน่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยืม (กยศ./กรอ.) มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานักศึกษา
กูย้ ืมให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกู้ยืม ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนักศึกษากูย้ ืม จัดกิจกรรมปลูกฝัง
จิตสานึกการชาระหนี้ เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม แก้ไขปัญหานักศึกษากู้ยืมโดยตรง และผ่าน web site
 5. งานหอพักนักศึกษา
มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานหอพั กและมี ม าตรฐานครุภั ณ ฑ์ ห อพั กที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคานึงผลประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการสูงสุด มีการแบ่งงานดังนี้
5.1 หน่ วยหอพั กชาย มีห น้าที่วางแผนการจัดนั กศึกษาร่วมกับหอพั กในกากับเครือข่าย Website
หอพั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษา/หอพั ก ในก ากั บ 5 วิท ยาเขต ปกครองนั ก ศึ ก ษา ทบทวน/ก าหนด เผยแพร่ และ
ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้ามสาหรับนักศึกษา มีระบบสืบสวน สอบสวน
พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณีท่กี ระทาผิดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติข้อห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทาความผิด
และความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้คาปรึกษา/เยี่ยมเยียน/ไกล่เกลี่ย จัด ระบบควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยงและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรูต้ ามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึ ก ษาพั กในหอพั กอย่า งมีความสุ ข จั ดประชุ ม และประสานงานคณะกรรมการนั กศึ กษาประจ าหอพั ก
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ให้คาแนะนา ปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักที่สะอาด
สะดวก สบาย และปลอดภั ยโดยให้นั กศึ กษาจองหอพั กผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัด ท าแผนและ
คาของบประมาณวัสดุครุภัณ ฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
หอพักและพนักงานบริษัทจ้างเหมาความสะอาดในหอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก 24 ชั่วโมง
มีระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5.2 หน่วยหอพักหญิง ลักษณะงานเหมือน 6.1 หน่วยหอพักชาย และขับเคลื่อนการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่น กองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ฯลฯ
5.3 หน่วยพัฒนานักศึกษาในหอพัก จัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ
สะท้อนภาวะผู้นา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยู่รว่ มกัน
ได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจา
หอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครือข่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจาหอพัก
5.4 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดทางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บารุงอาคาร วัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุสานักงาน โดยสารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงาน
ครุภั ณ ฑ์ ของหอพั ก เช่น สารวจรายการ กาหนดรูปแบบ ประสานการจัดซื้อ จัดจ้ าง เบิกจ่าย ทาทะเบีย น
ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม จาหน่าย ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม
ขั บ เคลื่ อ นการประชุ ม ร่ ว มกั บ กองอาคารสถานที่ ปรับ ปรุ ง พั ฒ นาอาคารหอพั ก และบริเวณรอบหอพั ก
ประสานงานกาหนดรูปแบบรายการและราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา
10

รายงานประจํ าปี การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2557

5.5 หน่วยภูมิทัศน์และงานสนาม งานพืน้ ที่และสนามบริเวณหอพักทัง้ หมด ตัดหญ้า ตกแต่งสนาม
และภูมิทัศน์และ ปลูกไม้ดอก ไม้ผล
5.6 หน่วยธุรการ รับ-ส่งหนังสือ เสนอ เวียน ทาสาเนา จัดเก็บ ดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของงาน
ให้บริการจองและจัดที่พักสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุปรายงานการจัดที่พักและรายรับ – จ่ายประจาปี
รับ - จัดแยกหนังสือพิมพ์ บริการรับคาร้อง
5.7 หน่วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผู้ประกอบการ กาหนด
มาตรฐานหอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครอง/นักศึกษาใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
 6. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานดังนี้
6.1 หน่วยสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผปู้ ระกอบการจาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ในศูนย์อาหารโรงช้าง
ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะอาด ในราคาที่ยุติธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานการบริการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทาสัญญาเช่า
สถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุง เครื่องปรุง การ
จาหน่าย การให้บริการ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่องดื่ม ติดตาม / บันทึกการชาระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา รายเดือน/ปี บริหารจัดการให้มีคนงานทาความสะอาด / เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผล
การปฏิบัติงานพร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผูร้ ับเหมาเป็นรายเดือน ตรวจสอบหนีส้ ินและจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน
ค่าประกันสัญ ญาเช่า ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า น้าประปา คืนให้ผู้ประกอบการ รายงานรายรับ ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6.2 หน่วยบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐาน
บริการอนามัยของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ มีความสะดวกใน
การเข้ารับบริการ ทั้งที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และที่ศูนย์สุขภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม
เผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้ รณรงค์ ส ร้ า งเสริ ม ป้ อ งกั น โรค สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ค าแนะน าสิท ธิป ระโยชน์ในการเข้ารับ บริการสุ ข ภาพจากโครงการประกัน สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) เยี่ยมนักศึกษา ประสานงานหน่วยงาน ผู้ปกครอง เบิกจ่ายเงิน
ให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และติดตามผลการชาระเงินของผู้มีค่า
รักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6.3 หน่วยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม)
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัคร
บุ คลากรเข้าร่ว มโครงการ ท าบั น ทึกข้อ ตกลงกับ บริษั ท ประกันภั ย จั ด ส่งรายชื่อ นั กศึ กษาให้โรงพยาบาล
จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยนั กศึกษาและบุคลากรให้บริษัทประกันภัย เยี่ยมนักศึกษา
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและผู้เอาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงิน
ไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริษัทประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล
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การเคลม การจ่ายเงินของบริษัท บันทึกหนีส้ ินส่วนเกินสิทธิ์ / เบิกไม่ได้ ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่า
หนีส้ ินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผล
6.4 หน่วยสวัสดิก ารต่ าง ๆ จัดให้มีผู้ประกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดท าสัญ ญาเช่า บริหาร
จัดการให้มีบริการที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริการจองเช่าชุดครุย – เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ทาหน้าที่
เป็นเจ้าบ้านเลขที่หอพักนักศึกษาและประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ควบคุมคุณภาพราคา
และการให้บ ริการ ติด ตาม/บั นทึกการชาระเงิน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ตรวจสอบหนี้สิน และจัด ท า
เอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาเช่า ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า น้าประปา คืนให้ผู้ประกอบการ สรุปรายจ่าย
รายรับ
6.5 หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สารวจ จัดหา ลงบัญชี ควบคุมการ
เบิกจ่าย จาหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบารุงอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา การกาจัดสิ่งปฏิกูล
บ่อดักไขมัน ประสานและติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์
ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ยูบีซี ทาเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์
พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประสานงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย การลดโลกร้อน
รีไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์อาหารและหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทาคาขอ
งบประมาณ เป็นกรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล
6.6 หน่วยไปรษณียภั ณ ฑ์ รับไปรษณียภัณ ฑ์จากที่ทาการไปรษณีย์ และจากบุรุษไปรษณีย์ แยก
ประเภท (ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก ) แจ้งให้นักศึกษา รับ – จ่าย
ไปรษณียภัณฑ์ให้นักศึกษา ส่วนไปรษณียภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
6.7 หน่วยวิชาทหาร มีหน้าที่ประสานศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา
วิช าทหารใหม่กั บ การรายงานตั ว นั กศึ ก ษาวิช าทหารเก่ า เพื่ อ เรีย นวิชาทหารในปี ชั้น ต่อ ไปทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา
ประสานด้านการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดาเนินการขอผ่อน
ผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษาที่ไม่เรียนวิชาทหาร ดาเนินการขอถอนการผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การ
ขอยกเว้ น การตรวจเลื อ กเข้ า รับ ราชการทหาร การขอผ่ อ นผั น การเรี ย กพล และงานด้ า นธุ ร การต่ า ง ๆ
(ดาเนินการโดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ)
 7. งานธุรการ
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ
ให้บริการและสนับสนุนการดาเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง
เช่น องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
ตลอดจนให้บริการแก่บุคลากรทั่วไปตามการแบ่งงาน ดังนี้
7.1. หน่วยบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานประชุมต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุม คณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
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ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ภาพรวมของกองฯ ประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอก งานข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรอง
การศึกษาดูงาน
7.2. หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง นาเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทาสาเนา แจกจ่าย แจ้งเวียน
หนังสือต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่าง-โต้ตอบหนังสือ เกษียนหนังสือต่าง ๆ ของกองกิจการ
นักศึกษา จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรม
และนักศึกษาที่พักในหอพัก ให้บริการการขอใช้ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสานักงาน
กองกิจการนักศึกษา ฯลฯ
7.3 หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น
เงินยืมทดรองจ่ายในการดาเนินงานของกองฯ นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริหาร องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจาหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา
เงินยืมฉุกเฉิน เงินค่าบารุงสุขภาพและประกันอุบัตเิ หตุ เงินค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุมเงินรายได้
ค่าใช้บริการสนามกีฬาต่างๆ เงินรายได้ส่งกองฯ รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสั่งจ่ายด้วยเช็ค นา
เงินฝาก ถอน ทาบัญชีและควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน สารวจและติดตามหนี้สิน
และรายงาน
7.4 หน่วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม
นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุน
กิจกรรมนั กศึกษา เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดทาคาของบประมาณประจาปี บริหารและ
วางแผน การใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คาแนะนา/ความรูก้ ารใช้เงินและ
หลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทารายงานการใช้เงิน พร้อมขออนุมัติและเบิกจ่าย
7.5 หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ วัสดุสานักงานและครุภัณ ฑ์ของกองกิจการนักศึกษา
ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วค่าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ สารวจ จัดหา ติดตามผล กาหนดรูปแบบ ประสานทะเบียน
ควบคุม รับ -จ่า ยวัส ดุ ส านั กงานและใบเสร็จ รับ เงิน ให้แก่เจ้าหน้า ที่ของกองกิจ การนั กศึ กษา ประสานงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จาหน่าย ควบคุมดูแลการซ่อมบารุง ควบคุมและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสารของสานักงาน
กองฯ
7.6 หน่วยบุคลากร มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ เงินค่าสวัสดิการ
ต่าง ๆ หนังสือรับรองสิทธิ์ ตาแหน่งว่าง การสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ
ทาสัญญาจ้าง และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากรกองฯ เช่น งานเลีย้ งในโอกาสต่างๆ ของบุคคลากรกองฯ
 8. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ บริหารความ
เสี่ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มีการแบ่งงาน ดังนี้
8.1 หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและ
Server ของกองฯ
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8.2 หน่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพ มีห น้า ที่ป ระสานและส่งเสริม ให้ มีการน านโยบาย/แผนกลยุ ท ธ์ด้า น
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วม
เพื่อนาระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ /กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกองฯ
8.3 หน่วยการจัดการความรู้ และนวัตกรรม มีหน้าที่นาแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management
Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้น
จริงๆ
8.4 หน่วยการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน ติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแผนจัดการความ
เสี่ยง
8.5 หน่วยแผนและพัฒนา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ จัดทา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผน
ต่างๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
8.6 หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของกองฯ ในการรับบริการ
และสวัส ดิการตลอดจนพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกับกองฯ และมหาวิท ยาลั ย
ตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและ
ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

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

14

รายงานประจํ าปี การประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2557

