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คานา
สื บเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้กาหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในช่วงปี 2550 – 2554 โดยมีการนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่ งกาหนดให้
ทุกหน่วยงานต้องมีตวั ชี้วดั เป็ นเครื่ องมือวัดความสาเร็ จ และประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดาเนินงาน อีกทั้งยังได้ทาสัญญาผลการปฏิบตั ิงานไว้กบั ก.พ.ร ด้วยนั้น
ดังนั้นเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกองกิจการนักศึกษา การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการกองกิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2553 ขึ้น ดังรายละเอียดในฉบับนี้
แผนปฏิบตั ิการฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไป

ต่อการดาเนินการของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา
กรกฎาคม 2553

บทที่ 1
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นกองกิจการนักศึกษา
ความเป็ นมา
กองกิจการนักศึกษาเป็ นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่ องการแบ่งส่วนราชการใน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2522 และตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 มีโครงสร้าง การแบ่งงานเป็ น 3
งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ
ปี 2531 ได้ปรับปรุ งงานใหม่ตามหนังสื อทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 เป็ น 4 งาน
คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2547 ได้เพิม่ หน่วยงานใหม่อีกจํานวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ
ปี 2552 ได้มีการปรับปรุ งแบ่งโครงสร้างงานใหม่เป็ นการภายใน ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เป็ นต้นมา
ตามหนังสื อที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็ น 9 งานคือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานวินยั และพัฒนา
นักศึกษา งานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานสารสนเทศและนวัตกรรม และงานธุรการ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
กองกิจการนักศึกษาเป็ นองค์กรคุณภาพที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พันธกิจ
1.พัฒนานักศึกษา ให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
หลากหลายและมีคุณภาพ
2. จัดบริ การและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ แก่นกั ศึกษา
3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี
เป้ าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์
เป้ าประสงค์ 1. บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีทกั ษะชีวติ มีคุณธรรม มีสานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล
และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
1. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ 1. เผยแพร่ พระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีวนิ ยั
2. ขยายกิจกรรมให้นกั ศึกษารู ้จกั ชุมชน และสังคม
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ น 3. สร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ส่งเสริ มบุคลากรและ
กิจที่หนึ่งตามพระราชปณิ ธานของ
นักศึกษาที่มีความดีเด่นเป็ นแบบอย่างที่ดี
สมเด็จพระบรมราชชนกฯ
4. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้การแก้ไขพฤติกรรมที่ขดั กับ
วินยั นักศึกษา
5. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรมจริ ยธรรม และวินยั
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2. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีภาวะผูน้ าํ มีทกั ษะ
ชีวติ มีทกั ษะทางสังคม วิชาการ
และเสริ มสร้างสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็ นไทย

กลยุทธ์
1. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ สมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็ นไทย
2. ส่งเสริ มและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาและสร้างเครื อข่าย
ในการพัฒนาผูน้ าํ ของนักศึกษา
3. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมเสริ มสร้างบัณฑิตให้มีทกั ษะชีวติ และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีตระหนักในศักดิ์ศรี และความมีคุณค่าในตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อและ
การเข้าสู่ตลาดงานรวมทั้งสนับสนุนให้นกั ศึกษาประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่าง
เรี ยนและสร้างงานด้วยตนเอง
6. ส่งเสริ มการให้บริ การปรึ กษา

3. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความภาคภูมิใจใน 1. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันเป็ นหนึ่งเดียวไม่แยกคณะ
สถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดาเป็ น
วิทยาเขต
หนึ่งเดียวไม่แยก คณะ วิทยาเขต
4. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความเข้าใจใน
1. จัดและส่งเสริ มกิจกรรมให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและ
พหุวฒั นธรรมและความเป็ น
วัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ย ์ 2. รณรงค์ส่งเสริ มกิจกรรมความเป็ นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
ทรงเป็ นประมุข
5. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษา เป็ นผูม้ ีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาปราศจากยาเสพติด การพนันอบายมุข
และพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ

เป้าประสงค์ 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดบริ การและสวัสดิการที่
หลากหลายตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษา

กลยุทธ์
1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. ตรวจเยีย่ มนักศึกษา และรับรองมาตรฐานที่พกั เอกชน
3. จัดให้มีการจําหน่ายอาหาร- เครื่ องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐาน
4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้และส่งเสริ ม
คุณภาพชีวติ แก่นกั ศึกษา
5 จัดให้มีระบบบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่หลากหลาย
6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรื อทุนเรี ยนดี ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุน
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กลยุทธ์
7. จัดสรรเงินให้กยู้ มื ตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
8. จัดอบรมและเผยแพร่ ขอ้ มูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและการสมัครงาน
9. จัดบริ การวิชาทหารตามระเบียบการศึกษา
10. จัดให้มีอาคาร สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมกีฬาให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
11. จัดให้มีอาคารกิจกรรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม นักศึกษา
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
12. จัดให้มีการสํารวจความต้องการความจําเป็ นของนักศึกษา

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ 1. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้นสําหรับนักเรี ยน
นักเรี ยนนักศึกษาด้อยโอกาส
นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่นนักศึกษาพิการ นักศึกษาที่
นักศึกษากลุ่มพิเศษ และนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบตั ิต่าง ๆ เป็ นต้น
มีความสามารถพิเศษในรู ปแบบ
2. จัดให้มีโครงการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นักเรี ยนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาและรู ปแบบอื่น ๆ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ เข้า เรี ยนในมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่ งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา
กับคณะ และวิทยาเขต อย่างเป็ น
ระบบ

กลยุทธ์
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรื อคณะทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการนักศึกษา
2. กําหนดแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะและวิทยาเขต

2. เพื่อให้การบริ หารจัดการมี
ประสิ ทธิภาพโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้

1. จัดอบรมให้ความรู ้ กระตุน้ และสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ปรับและวางระบบบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
3. กําหนดมาตรฐานการให้บริ การที่มีระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผล
ไปปรับปรุ งการให้บริ การ
5. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมตามระดับการมีส่วนร่ วม
คือการให้ขอ้ มูลปรึ กษาหารื อร่ วมกัน การให้เข้ามาเกี่ยวข้อง การร่ วมมือกันและ
การเสริ มอํานาจประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
6. มีการสร้างเครื อข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั นิสิต นักศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้อง
7. มีระบบรวบรวมจัดการข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น เพื่อนํามา
ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ
8. มีช่องทางการสื่ อสารและการรับฟังความต้องการของนักศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้อง
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3. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากรอย่างเป็ นระบบทั้งด้าน
ระดับความรู ้ และระดับ
ความสามารถทางวิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาํ แหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
2. มีระบบกลไกเสริ มสร้างและจูงใจให้บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เช่นเรื่ องการ
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน หรื อการทําวิจยั

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. จัดให้มีฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัยสําหรับการบริ หารจัดการ
2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการในทุก
ภารกิจของกองฯ
3. จัดอบรมให้ความรู ้บุคลากรเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 1. บริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO
ให้เป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ให้ลดความสูญเสี ยที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากความเสี่ ยงต่าง ๆ
เป้ าประสงค์ 4. เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์ กรสู่ การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ทีม่ กี ารจัดการความรู้ เพือ่ ให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการทํางานเป็ นทีม
มีจิตสํานึกแห่งการเรี ยนรู ้
2. เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทํางานชุดต่าง ๆ

3. เพื่อสร้างระบบ Knowledge
Management และสร้าง/จัดเก็บ
องค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
เกิดเป็ นขุมความรู ้ดา้ นกิจการ
นักศึกษา

1. ส่งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้
2. สร้าง/ประมวลองค์ความรู ้ดา้ นกิจการ นักศึกษา

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
โครงสร้ างและการบริหารงาน
อธิการบดี
- คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
- คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- คณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
- คณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกีฬา

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
- คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ประกันคุณภาพ/ความเสี่ ยง การจัดการความรู ้ แผนและพัฒนา
5 ส. กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์)

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรม
นักศึกษา (1)
- หน่วยกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์
- หน่วยกิจกรรมวิชาการ
- หน่วยกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
-หน่วยกิจกรรมนานาชาติ
-หน่วยกิจกรรมพิเศษ
-หน่วยทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา
-หน่วยอาคารกิจกรรมและ
พัสดุ

งานพัฒนากีฬา
(2)
- หน่วยส่งเสริ มและ
กิจกรรมกีฬา
- หน่วยส่งเสริ มการกีฬา
เพื่อสุ ขภาพ
- หน่วยส่งเสริ มและพัฒนากีฬา
-หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
-หน่วยอาคารสถานที่และพัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
-หน่วยธุ รการและการเงิน

งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา(3)

งานแนะแนวและจัดหางาน
( 4)

งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื
เพือ่ การศึกษา (5)
- หน่วยปฏิบตั ิการเงินกูย้ ืม
กยศ./กรอ.
- หน่วยส่งเสริ มพัฒนา
นักศึกษากูย้ ืม

- หน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยวินยั นักศึกษา
- หน่วยพัฒนาวินยั นักศึกษา - หน่วยบริ การปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาและพัฒนาตน
- หน่วยพัฒนาและ
- หน่วยรับเรื่ องราวร้องทุกข์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- หน่วยพัฒนาอาชีพ
นักศึกษา
/

งานหอพัก
นักศึกษา (6)
-หน่วยหอพักชาย
-หน่วยหอพักหญิง
-หน่วยพัฒนานักศึกษา
ในหอพัก
-หน่วยอาคารสถานที่
และพัสดุ
-หน่วยไปรษณี ยภัณฑ์
-หน่วยธุ รการ
-หน่วยประสานงาน
หอพักเอกชน

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา (7)
สุ พตั รา
-หน่วยสุ ขาภิบาลอาหาร
-หน่วยอนามัยนักศึกษา
-หน่วยประกันภัยอุบตั ิเหตุ
นักศึกษาและบุคลากร
-หน่วยสวัสดิการต่างๆ
-หน่วยวิชาทหาร
-หน่วยอาคารสถานที่
และพัสดุ

งานธุรการ
(8)
- หน่วยบริ หารงาน
ทัว่ ไป
- หน่วยสารบรรณ
- หน่วยการเงิน
และบัญชี
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยผลิตเอกสาร
- หน่วยพัสดุ
- หน่วยบุคลากร

งานสารสนเทศและ
นวัตกรรม (9)
- หน่วยสารสนเทศ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการจัดการความรู ้
- หน่วยการบริ หารความเสี่ ยง
- หน่วยแผนและพัฒนา
- หน่วยประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์
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ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
นายวิชา เพชรขาว
น.วิชาการศึกษา 8

หัวหน้ างานกิจกรรม
นักศึกษา
สุ กรี เมฆทันต์
น.วิชาการศึกษาช.8

หัวหน้ างานพัฒนากีฬา
วรรณโน สนธิพพิ ฒ
ั น์
น.วิชาการศึกษา 6
(2)

(1)

- วิลาสิ นี เพชรขาว
น.วิชาการ ช.8
- เกตุวดี สิ ทธิ ชยั
น.วิชาการ 6
- สัตญา แสงสุ วรรณ
น.วิชาการศึกษา*
- เยาวลักษณ์ คุณาวรกุล
น.วิชาการอุดมศึกษา***
- ปรเมศวร์ สาขุน
ช่างอิเลคทรอนิ คส์ *
- ลูกจ้างประจํา 2 คน
- พนง.บ.เอกชน 2 คน

- วรัญญู ขวัญวิชา
น.วิชาการอุดม***
- พิศิษฐ์ เรื องน้อย
น.วิชาการศึกษา*
- ลูกจ้างประจํา 2 คน
- ลูกจ้างโครงการ 3 คน
- พนง.บ.เอกชน 2 คน

หัวหน้ างานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา
มนา พรหมมี
น.วิชาการอุดม***
( 3)
- น.ส.ศศิวิมล ทองแก้ว
น.วิชาการศึกษา*

หัวหน้ างานแนะแนวและ
จัดหางาน
อมรา ศรีสัจจัง
น.แนะแนวฯ ช. 8
( 4)
- วันวิสาข์ โยพิทกั ษ์
น.วิชาการอุดม***
- จีรนันท์ ยอดมณี
น.วิชาการอุดม***

หัวหน้ างานกองทุนเงินให้
กู้ยมื เพือ่ การศึกษา
จุรี เจริญผล
น.แนะแนวฯ 6
(5)

- เบญจมาศ เลิศบวร
น.แนะแนวฯ*

- คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง การจัดการความรู้ แผนและ
พัฒนา 5 ส. กิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์ )
หัวหน้ างานหอพัก
นักศึกษา
อัมพร อรุณศรี
น.วิชาการฯ ช. 8
(6)

หัวหน้ างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
สุ พตั รา วิจิตรโสภา
น.วิชาการฯ ช.8
(7)

- นพดล ภูมิสมบัติ
- นุกลู กุลสิ รวิชย์
น.วิชาการศึกษา 6
น.วิชาการ 6
- นันทวัน ชนะสิ ทธิ์
- พนง.บ.เอกชน 24 คน
น.วิชาการศึกษา 6
- ธนภร ไชยทอง
น.วิชาการศึกษา 6
- พรผุสดี หล่อตระกูล
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 4
- อุไรวรรณ ปฏิญญา
น.วิชาการอุดมศึกษา**
- นันทวี ภักดีจิตต์
แม่บา้ น
- แม่บา้ น 12 คน
- พนง.บ.เอกชน 40 คน

หัวหน้ างานธุรการ
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
จ.บริหารฯ ช. 8
(8)
- วิรภรณ์ ถาวรสุ ข
น.วิชาการ6
- พรทิพย์ อรัญดร
น.วิชาการเงินและบช.6
- จารุ ณี สิ งขรัตน์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- วิลยั อินทร์สุวรรณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6
- อนันต์ อินคีรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 5
- ละออง สุ ขโสภา
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- ทิพวัลย์ เตชะศรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร *
- ไตรลดา พงษ์ชาตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร*
- นายพิชิต พลายดัด
แม่บา้ น

หัวหน้ างาน
สารสนเทศและ
นวัตกรรม
คมกริช ชนะศรี
น.แนะแนวฯ ช. 8
(9)

- ชุลีพร สะสม
น.วิชาการคอมพิวเตอร์
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หน้ าที่รับผิดชอบ
หน้ าที่รับผิดชอบของงานต่ าง ๆ กองกิจการนักศึกษา มีดงั นี้
1. งานกิจกรรมนักศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจะกํากับดูแลการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริ หาร สภานักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การบริ หาร และ
กลุ่มอิสระต่างๆ โดยแบ่งหน่วยความรับผิดชอบ ดังนี้
1. หน่ วยบาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้การปรึ กษาชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์ พิจารณากําหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาวิเคราะห์
โครงการงบประมาณ ตลอดจนประสานอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านบําเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ด้าน
การเงิน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
2.
หน่ วยวิชาการ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านวิชาการ พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การ
จัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ
ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ
กําลังคน และติดตามประเมินผล
3.
หน่ วยศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณากําหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ
งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน
สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และติดตามประเมินผล
4.
หน่ วยกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พิจารณาวิเคราะห์โครงการ
งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษที่องค์กรกิจกรรมเสนอ โดยเน้นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเป้ าประสงค์หลักการบ่มเพาะนักศึกษา
5.
หน่ วยกิจกรรมนานาชาติ มีหน้าที่กาํ กับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ การดําเนินงานและประสาน
ภารกิจของนักศึกษาต่างชาติ การดําเนินงาน และประสานภารกิจของกองกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนานาชาติ
ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ ในลักษณะ E – mail จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
การประสานต้อนรับ บรรยายสรุ ป การบันทึกการประชุม และงานเอกสารต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา
6.
หน่ วยทะเบียนกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ละโครงการ
ดําเนินการเทียบค่าหน่วยชัว่ โมง และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา ตรวจสอบคุณภาพพร้อมออก
ใบรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
7. หน่ วยอาคารกิจกรรมและพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารกิจกรรมนักศึกษา และจัดให้บริ การด้านพัสดุ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ พัสดุโสตฯ โครงงาน งานครัว และพัสดุสาํ นักงานต่างๆ

-82. งานพัฒนากีฬา
มีหน้าที่ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ทั้งในส่วนของกิจกรรมกีฬา กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา ตลอดจนสนับสนุนให้นกั นักศึกษาได้เรี ยนวิชาทหาร โดยแบ่ง
หน่วยงานดังนี้
2.1 หน่ วยส่ งเสริมและกิจกรรมกีฬา มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้คาํ ปรึ กษาชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมในสังกัด
องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา พิจารณากําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทําโครงการให้ตอบสนองวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนานักศึกษา วิเคราะห์โครงการ งบประมาณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.2 หน่ วยส่ งเสริมกีฬาเพือ่ สุ ขภาพ มีหน้าที่จดั และส่งเสริ มกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแก่
นักศึกษาบุคลากร บุคคลภายนอกและหน่วยงานชุมชนต่างๆในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถได้ออกกําลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ มีความเข้าใจหลักการออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับสภาพของร่ างกายตนเองและเลือก
ชนิดกีฬาที่ออกกําลังกายได้เหมาะสม จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับการเป็ น
มหาวิทยาลัยสุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่อบรมแอโรบิค อบรมโยคะ เทวันโด
2.3 หน่ วยส่ งเสริมและพัฒนากีฬา มีหน้าที่ดาํ เนินการ รับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย จัดเตรี ยมเอกสาร สนับสนุนส่งเสริ ม/อํานวยความสะดวก และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่การคัดเลือกระหว่างวิทยาเขต รอบคัดเลือกโซนภาคใต้และรอบมหกรรม ดําเนินการ
จัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุม สัมมนา
และฝึ กอบรมให้กบั ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้สู่ความเป็ น
เลิศ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆได้แก่การเงิน สถานที่ ยานพาหนะ กําลังคน และการติดตามประเมินผล
2.4 หน่ วยวิทยาศาสตร์ การกีฬา มีหน้าที่ประสานและดําเนินการส่งเสริ มให้ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาแก่นกั ศึกษา บุคลากรบุคคลภายนอกให้มีความรู ้ที่ถูกต้องในการออกกําลังกายตลอดจนการนําวิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้อย่างแพร่ หลายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และให้ความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้ จัดทํามุมหนังสื อ จัดบอร์ด นิทรรศการ จัดสัมมนา การกีฬา
จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นกั ศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
2.5 หน่ วยสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ กฬ
ี า มีหน้าที่บริ หารจัดการด้านสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกทางการกีฬา สนับสนุนงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวของกับการกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี อาคารกีฬา พื้นที่สนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายนํ้า ขนาด 25 เมตร โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สนาม
ฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2 สนามเทนนิส 5 คอร์ท สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 2 สนาม สนามซอฟท์บอลและเบสบอล
1 สนาม สนามเปตอง 5 สนาม สนามยิงปื น ระยะ 10 เมตร 17 ช่องยิง สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม อาคารกีฬา
เอนกประสงค์ ประกอบด้วย สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล อาคารกีฬาในร่ ม 1 หลัง
ประกอบด้วย ศูนย์บริ หารร่ างกาย ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องฝึ กซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ห้องฝึ กซ้อมกีฬาศิลปะ
ป้ องกันตัว ห้องฝึ กซ้อมกีฬาในร่ ม
2.6 หน่ วยธุรการและการเงิน มีหน้าที่ดา้ นธุรการ
ได้แก่ จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ
รับ – ส่งเอกสาร จัดจําหน่ายค่าบริ การสนามกีฬา
จัดหาวัสดุ รวบรวมเงินรายได้จากการให้บริ การสนามกีฬาส่ง
มหาวิทยาลัย และประสานและดําเนินการจัดทําบัตรสมาชิกผูม้ าใช้สนามกีฬา และสรุ ปข้อมูลทางด้านการให้บริ การเสนอผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง

-92.7 หน่ วยวิชาทหาร มีหน้าที่ ประสานศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาวิชา
ทหารใหม่กบั การายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเก่าเพื่อเรี ยนวิชาทหารในปี ชั้นต่อไปทุกปี การศึกษา ประสาน ด้านการเรี ยน
การสอนและการฝึ กวิชาทหารร่ วมกับศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารให้แก่นกั ศึกษาที่ไม่เรี ยนวิชาทหาร ดําเนินการขอถอนการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแก่นกั ศึกษาที่
สําเร็ จการศึกษาและนักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผัน
การเรี ยกพล และงานด้านธุรการต่างๆ
3. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
มีหน้าที่ดูแลความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและสร้างเสริ มวินยั นักศึกษา รวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
1. หน่ วยงานวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ดาํ เนินการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางวินยั นักศึกษา และ
ลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทําความผิด ดังนี้
1.1 รับเรื่ องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดทําแฟ้ มประวัตินกั ศึกษาและลงข้อมูลการกระทําความผิด
1.2 สอบสวน/สื บสวน โดยรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ ง และเสนอโทษหากนักศึกษากระทําความผิดจริ ง
1.3 ลงโทษผูก้ ระทําความผิดทางวินยั นักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรื อคณะกรรมการดําเนินงานวินยั
นักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการสอบสวน จัดทําความเห็นและจัดทําคําสัง่ ลงโทษนักศึกษา
2. หน่ วยปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีหน้าที่ดาํ เนินการภายหลังมหาวิทยาลัยฯ มีคาํ สัง่ ลงโทษนักศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยน แนวคิด พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ในสังคมด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป ดังนี้
2.1 แจ้งให้นกั ศึกษาลงนามรับทราบความผิดและโทษ ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่มา
ของการกระทําความผิด และผลที่นกั ศึกษาจะได้รับ
2.2 หารู ปแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษา โดยหาสาเหตุ ความ
จําเป็ น และแนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด เพื่อจัดกิจกรรมที่ทาํ ให้นกั ศึกษารู ้สาํ นึก หรื อขัดเกลา
จิตใจของนักศึกษา
2.3 จัดหรื อให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม ตามที่ได้หารู ปแบบกิจกรรม และควบคุม ดูแล กํากับ การเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.4 ประเมินผล / สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานตามเงื่อนไขในคําสัง่
ลงโทษนักศึกษาหรื อไม่
3. หน่ วยพัฒนาวินัย ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่นกั ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม /โครงการต่างๆ จัดทํางบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
4. งานแนะแนวและจัดหางาน
มีหน้าที่เตรี ยมความพร้อมในการศึกษาและร่ วมส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถและคุณภาพนักศึกษา
ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจการเตรี ยมนักศึกษาให้ได้เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย การจัดหา
โอกาสสําหรับการมีปฏิสมั พันธ์ในพหุวฒั นธรรม การจัดหาประสบการณ์เพื่อเสริ มพัฒนาการส่วนบุคคล สนับสนุนและให้
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ความสําเร็ จในการหางานทํา มีบุคลิกภาพที่พึงพอใจของนายจ้างหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
4.1 จัดสรรทุนการศึกษาแก่ ผ้ดู ้ อยโอกาสให้ ได้ เรียนจนสาเร็จอุดมศึกษาที่ มอ.
เพื่อให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่นกั เรี ยนในเขตยากจนชนบท 14 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
4.2 จัดสรรทุนการศึกษานักศึกษา
4.2.1 ทุนช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ประเภททุนทัว่ ไป ทุนรายปี และต่อเนื่องจนสําเร็ จการศึกษา
4.2.2 ทุนเรี ยนดีในโครงการ
“ทุนสงขลานคริ นทร์”
4.3 จัดสรรทุนและการดูแลช่ วยเหลือนักศึกษาทีป่ ระสบภาวะวิกฤตในสถานการณ์ ต่าง ๆ
4.3.1 การช่วยเหลือด้วยการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจและ
กิจกรรมเสริ มต่าง ๆ กับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.3.2 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการทุนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
(โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)
4.4 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ให้ความช่วยเหลือและการปรึ กษาแก่นกั ศึกษาทัว่ ไปทั้งในภาวะวิกฤต
หรื อเพื่อการพัฒนาตนเอง
4.4.1 ให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคลในปั ญหาการเรี ยน การปรับตัว ปั ญหาทาง อารมณ์ ฯลฯ ในส่วนที่
นักศึกษามาพบด้วยตนเอง หรื อโดยการส่งต่อของอาจารย์ที่ปรึ กษา/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฯลฯ
4.4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น พัฒนาทักษะชีวติ ส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย สร้างภูมิคุม้ กันทางร่ างกายและจิตใจ ฯลฯ
4.4.3 การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเรี ยนอ่อนเฉพาะกลุ่ม (นักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาที่ประสบ
ปั ญหาวินยั นักศึกษา) และหรื อนักศึกษาทัว่ ไป
4.5 บริการจัดหางานและข้ อมูลอาชีพเพือ่ การเตรียมความพร้ อมการหางานทาและเพือ่ เสริม
ประสบการณ์ อาชีพ
4.5.1 จัดหาแหล่งงานพิเศษ (
Part-time) และทุนช่วยเหลือโดยการทํางานแลกเปลี่ยน
4.5.2 เป็ นศูนย์สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
TOEIC ของภาคใต้
4.5.3 จัดทําข้อมูลแหล่งงานและข้อมูลศึกษาต่อ
web site “PSU job Search” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์และทันสมัย
4.5.4 จัดและส่งเสริ มประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
4.5.5 จัดงานวันนัดพบแรงงาน และกิจกรรมความรู ้เพื่อการสมัครงาน
4.6 การดูแลพัฒนานักศึกษาภาวะวิกฤตทางจิตใจ
4.6.1 ออกแบบกิจกรรมหรื อโปรแกรมการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารายบุคคลตามแต่กรณี
4.6.2 จัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา
4.7 หน่ วยรับเรื่องราวร้ องทุกข์ที่จะเป็ นช่องทางให้นกั ศึกษา ผูป้ กครองหรื อบุคคลทัว่ ไปสามารถร้อง
ทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็ วในการรับทราบปั ญหาทั้งจากผูป้ กครอง หรื อจากนักศึกษา สามารถ
ดําเนินการและติดตามในการแก้ปัญหานักศึกษา หรื อเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจรุ นแรงหรื อลุกลามในวงกว้าง
ภารกิจข้างต้น งานแนะแนวฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโลกาภิวฒั น์ และการบ่มเพาะนักศึกษาดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในระบบประกันคุณภาพบัณฑิต และการมุ่งพัฒนา

- 11 ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่นกั ศึกษายังขาดอยู่ หรื อที่บกพร่ อง และเติมเต็มส่วนที่
นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมพัฒนาที่บุคลากรงานงานแนะแนวฯได้เตรี ยมหรื อจัดหาให้นกั ศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตามแต่กรณี
5. งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
(กยศ. และ กรอ.) เป็ นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาส
ศึกษาจนสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูม้ ีสิทธิ์กยู้ มื ต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด กองทุน
กยศ. เป็ นเงินให้กยู้ มื ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท ผูก้ ยู้ มื ต้องชําระเงินคืน
กองทุนฯให้เสร็ จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี โดย เริ่ มชําระหนี้หลังสําเร็ จการศึกษาหรื อเลิกการศึกษา แล้ว 2 ปี ดอกเบี้ยร้อย
ละ 1 ต่อปี
5.1 หน่ วยบริหารและแผนงาน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กยศ.
สกอ. ธนาคารกรุ งไทยฯ วิทยาเขต คณะ จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื ประจํามหาวิทยาลัย คณะทํางาน
ดําเนินการจัดประชุม จัดทําฐานข้อมูลผูก้ ู้ จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานร่ วม 5 วิทยาเขต ประเมินผลการดําเนินงาน บริ หาร
จัดการเงินบริ หารกองทุนฯ
5.2 หน่ วยปฏิบัตกิ ารเงินกู้ยมื กยศ./กรอ. มีหน้าที่ดาํ เนินการให้กยู้ มื ตามเกณฑ์ที่กองทุนกําหนด ดําเนินการ
รับสมัคร คัดเลือก ทําสัญญา รับโอน-เบิกจ่าย เงินกูย้ มื ส่งคืนเงิน
5.3 หน่ วยส่ งเสริมพัฒนานักศึกษากู้ยมื มีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุน พัฒนานักศึกษากูย้ มื ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ การกูย้ มื ปฐมนิเทศ - ปั จฉิ มนักศึกษากูย้ มื จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกการชําระหนี้ เยีย่ มบ้าน
นักศึกษากูย้ มื แก้ไขปั ญหานักศึกษากูย้ มื โดยตรง และผ่าน web site
5.งานหอพักนักศึกษา
งานหอพักนักศึกษา บริ หารจัดการหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานหอพักและมีมาตรฐานครุ ภณั ฑ์หอพักที่สอดคล้องกับมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน การปรับตัว และพัฒนานักศึกษาโดยคํานึงผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การสูงสุด มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้
5.1 หน่ วยหอพักชาย วางแผนการจัดนักศึกษาร่ วมกับหอพักในกํากับเครื อข่าย Website หอพักกิจการ
นักศึกษา/หอพักในกํากับ 5 วิทยาเขต ปกครองนักศึกษา ทบทวน/กําหนด เผยแพร่ และควบคุมดูแลให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิขอ้ ห้ามสําหรับนักศึกษา มีระบบสื บสวน สอบสวน พิจารณาโทษนักศึกษาในกรณี ที่กระทําผิด
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิขอ้ ห้าม เก็บรวบรวมสถิติการกระทําความผิดและความประพฤติไม่เหมาะสมของนักศึกษา ให้
คําปรึ กษา/เยีย่ มเยียน/ไกล่เกลี่ย จัดระบบควบคุมภายในบริ หารความเสี่ ยงและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ตาม เป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นกั ศึกษาพักในหอพักอย่างมีความสุข จัดประชุมและ
ประสานงาน
คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก อาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักคํให้
าแนะนํา ปรึ กษาช่วยเหลือนักศึกษา จัดให้นกั ศึกษาพักอาศัย
ในหอพักที่สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยโดยให้นกั ศึกษาจองหอพักผ่าน http://student.psu.ac.th/dorm จัดทําแผน
และคําของบประมาณวัสดุครุ ภณั ฑ์ใน/นอกห้องพัก แจ้งซ่อม ติดตามผล ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่หอพักและ
พนักงานบริ ษทั จ้างเหมาความสะอาดใน หอพัก จัดระบบดูแลนักศึกษาเจ็บป่ วยในหอพัก 24 ชัว่ โมง มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอพัก เช่นกองทะเบียนฯ งานรับนักศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ฯลฯ
5.3 หน่ วยพัฒนานักศึกษา จัดสนับสนุน ส่งเสริ ม และพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะวิชาการ สะท้อนภาวะผูน้ าํ
ทักษะชีวติ คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างดี ท่ามกลางพหุวฒั นธรรมที่
หลากหลาย มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก กรรมการนักศึกษาประจําหอพัก ห้องคอมพิวเตอร์หอพัก เครื อข่ายกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ห้องยาประจําหอพัก
5.4 หน่ วยอาคารสถานทีแ่ ละพัสดุ จัดทํางบประมาณ ประสานงานซ่อมแซม - บํารุ งอาคาร วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุสาํ นักงาน โดยสํารวจ จัดหา ติดตามผลการจัดหา ลงบัญชี จ่าย เช็คสต็อก และงานครุ ภณั ฑ์ ของหอพัก เช่น
สํารวจรายการ กําหนดรู ปแบบ ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ทําทะเบียน ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานซ่อมแซม
จําหน่าย งานพื้นที่และสนามบริ เวณหอพัก ประสานงานกองอาคารสถานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม ขับเคลื่อนการประชุม
ร่ วมกับกองอาคารสถานที่ ปรับปรุ งพัฒนาอาคารหอพักและบริ เวณรอบหอพัก ประสานงานกําหนดรู ปแบบรายการและ
ราคากลางกับกองคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริ เวณหอพักนักศึกษา
5.5 หน่ วยไปรษณียภัณฑ์ รับไปรษณี ยภัณฑ์จากที่ทาํ การไปรษณี ย ์ และจากบุรุษไปรษณี ย ์ แยกประเภท
(ธรรมดาส่งให้หอพักทุกอาคาร ลงทะเบียนเขียนใบแจ้งส่งให้หอพัก)แจ้งให้นกั ศึกษา รับ – จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ให้นกั ศึกษา
ส่วนไปรษณี ยภัณฑ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้พกั ในหอพักจัดแยกส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
5.6 หน่ วยธุรการ รับ -ส่งหนังสื อ เสนอ เวียน ทําสําเนา จัดเก็บ ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของงาน
ให้บริ การจองและจัดที่พกั สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ สรุ ปรายงานการจัดที่พกั และรายรับ – จ่ายประจําปี รับ จัดแยกหนังสื อพิมพ์ บริ การรับคําร้อง
5.7 หน่ วยประสานงานหอพักเอกชน ประสานงานขอข้อมูลหอพัก ประชุมผูป้ ระกอบการ กําหนดมาตรฐาน
หอพักเอกชน โดยจัดส่งนักศึกษาเข้าพัก ติดตามตรวจเยีย่ มนักศึกษา ออกใบรับรองสุดยอดหอพัก ประชาสัมพันธ์ให้
ผูป้ กครอง/นักศึกษาใช้บริ การ ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
7. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
7.1 หน่ วยบริการสุ ขภาพอนามัยนักศึกษา จัดให้มีบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษา ตามมาตรฐานบริ การ
อนามัยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ มีความสะดวกในการเข้ารับบริ การ ทั้งที่
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ และที่คลินิกสุขภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม ประชุม อบรม เผยแพร่ ให้ความรู ้ รณรงค์สร้าง
เสริ มป้ องกันโรค สนับสนุนนักศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่ ให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์ ให้คาํ แนะนําสิ ทธิประโยชน์ในการเข้า
รับบริ การสุขภาพจากโครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยและบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) เยีย่ มนักศึกษา
ประสานงานหน่วยงาน ผูป้ กครอง เบิกจ่ายเงินให้โรงพยาบาลและนักศึกษาที่ได้ทดรองจ่าย ตรวจสอบข้อมูล แจ้งหนี้และ
ติดตามผลการชําระเงินของผุม้ ีค่ารักษาพยาบาลเกินสิ ทธิ์ ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
7.2 หน่ วยประกันภัยอุบัตเิ หตุนักศึกษาและบุคลากร จัดให้มีประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 5 วิทยาเขต ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วม
โครงการ ทําบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั ประกันภัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาให้โรงพยาบาล จัดส่งรายชื่อพร้อมเบิกจ่ายเงินค่า
เบี้ยประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรให้บริ ษทั ประกันภัย เยีย่ มนักศึกษา ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการและเบิก
จ่ายเงินให้โรงพยาบาล /ผูเ้ อาประกันภัยที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อนแล้ว ตรวจสอบเอกสารใบเคลมส่งเบิกเงินกับบริ ษทั
ประกันภัย ติดตามผลการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูลการเคลม การจ่ายเงินของบริ ษทั บันทึกหนี้สินส่วนเกินสิ ทธิ์ / เบิกไม่ได้
ติดตามการจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่าหนี้สินนักศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผล

- 13 7.3 หน่ วยสุ ขาภิบาลอาหาร จัดให้มีผปู ้ ระกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มที่มีความหลากหลาย มี
คุณภาพ สะอาด เพียงพอในราคาที่ยตุ ิธรรมแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการบริ การของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข จัดทําสัญญาเช่าสถานที่ ควบคุมคุณภาพ โดยการจัด
อบรมให้ความรู ้ผปู ้ ระกอบการ ตรวจสอบสถานที่ปรุ ง เครื่ องปรุ ง การจําหน่าย การให้บริ การ สุ่มตรวจอาหาร - เครื่ องดื่ม
ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปารายเดือน บริ หารจัดการให้มีพนักงานทําความสะอาด /
เก็บภาชนะทุกวัน ตรวจสอบ/รายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมาเป็ นรายเดือน ตรวจสอบหนี้สิน
และจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาเช่าคืนให้ผปู ้ ระกอบการ รายงานรายรับ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
7.4 หน่ วยสวัสดิการต่ าง ๆ จัดให้มีผปู ้ ระกอบการร้านสวัสดิการต่างๆ จัดทําสัญญาเช่า ควบคุมบริ หารจัดการ
ให้มีบริ การที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม การบริ การจองเช่าชุดครุ ย – เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต ทําหน้าที่เป็ นเจ้าของบ้านและ
ประสานงานการโอนย้ายทะเบียนบ้านนักศึกษา ประสานงานการจัดบริ การขนส่งในมหาวิทยาลัย ควบคุมคุณภาพราคา
และการให้บริ การ ติดตาม / บันทึกการชําระเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้ า ค่านํ้าประปา (ถ้ามี) ตรวจสอบหนี้สินและจัดทําเอกสาร
เบิกจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนให้ผปู ้ ระกอบการ สรุ ปรายจ่ายรายรับ
7.5 หน่ วยอาคารสถานทีแ่ ละพัสดุ จัดเตรี ยมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ สํารวจ จัดหา ลงบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย
จําหน่าย แจ้ง/ ติดตามผลการซ่อมบํารุ งอาคาร วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ไฟฟ้ า ประปา การกําจัดสิ่ งปฏิกลู บ่อดักไขมัน ประสาน
และติดตามงานกับกองคลัง กองอาคารสถานที่ ตรวจสอบ/เบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์ภายนอก การใช้งานระบบสัญญาณ
เคเบิ้ลทีวี ยูบีซี ทําเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์พร้อมรณรงค์ให้นกั ศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ประสานงานโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัย การลดโลกร้อนรี ไซเคิลขยะ การขอใช้ลานเอนกประสงค์บริ เวณศูนย์อาหารและ
หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เป็ นกรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการประเมินผล
8. งานธุรการ
งานธุรการ ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานด้านธุรการในภาพรวมของกองฯได้แก่ งาน
บริ หารทัว่ ไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานผลิตเอกสาร งานพัสดุและงานบุคลากร ในการ
ให้บริ การและสนับสนุนการดําเนินงานแก่ทุกงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การ
บริ หาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆและคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักตลอดจนให้บริ การแก่
บุคลากรทัว่ ไปตามภาระงาน ดังนี้
8.1. หน่ วยบริหารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับ งานประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมพบอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประชุมทีมผูบ้ ริ หารกองกิจการนักศึกษาประชุมหัวหน้างาน ประชุม
เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาประชุมเจ้าหน้าที่ของงานฯ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
ภาพรวมของกองกิจการนักศึกษาของกองกิจการนักศึกษางานเลขานุการ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งาน
ข้อมูลต่างๆ งานปฐมนิเทศนักศึกษา งานประกันคุณภาพของกองฯและมหาวิทยาลัย รับรองการดูงาน และงานอื่น ๆทัว่ ไป
ของกองฯ
8.2. หน่ วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ - ส่ง นําเสนอ ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําสําเนา แจกจ่าย แจ้งเวียน
หนังสื อต่างๆ ของกองและหน่วยงาน ถ่ายเอกสาร ร่ าง -โต้ตอบหนังสื อ เกษียนหนังสื อต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา
จัดเก็บ - ค้นหาเอกสาร รับ - ส่งไปรษณี ยภัณฑ์ พัสดุภณั ฑ์ให้แก่ทุกงาน นักศึกษากลุ่มกิจกรรมและนักศึกษาที่พกั ใน
หอพัก ให้บริ การการขอใช้หอ้ งประชุมกองกิจการนักศึกษาดูแลความสะอาดสํานักงานกองกิจการนักศึกษาฯลฯ

- 14 8.3 หน่ วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น เงิน
ยืมทดรองจ่ายในการดําเนินงานของกองกิจการนักศึกษา นักศึกษากลุ่มกิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การบริ หาร องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการประจําหอพักนักศึกษา ควบคุม รับ - จ่ายเงินทุนการศึกษา เงินยืมฉุกเฉิ น
เงินค่าบํารุ งสุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุ เงินค่าบํารุ งกิจกรรมนักศึกษา รับและควบคุม เงินรายได้ค่าใช้บริ การสนามกีฬา
ต่าง ๆ นําเงินรายได้ส่งกองคลัง รับ-จ่ายเงินทุกประเภททั้งตัวเงินสดและสัง่ จ่ายด้วยเช็ค นําเงินฝาก ถอน ควบคุม
ตรวจสอบ จัดเก็บรักษา เก็บหลักฐานการเงิน ทําบัญชีและรายงาน สํารวจและติตามหนี้สิน
8.4 หน่ วยงบประมาณ มีหน้าที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับงบประมาณต่างฯของกองฯ และกลุ่มกิจกรรม
นักศึกษา เช่น เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินค่าบํารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
เงินรายได้กรมการศาสนา และเงินอื่น ๆ จัดทําคําของบประมาณประจําปี บริ หารและวางแผน การใช้เงินให้เป็ นไปตาม
แผนงาน จัดทําทะเบียนควบคุมการใช้เงิน ให้คาํ แนะนํา/ความรู ้การใช้เงินและหลักฐานการเบิกจ่าย วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จัดทํารายงานการใช้เงิน พร้อมขออนุมตั ิและเบิกจ่าย
8.5 หน่ วยผลิตเอกสาร มีหน้าที่พิมพ์หนังสื อ/เอกสารและบันทึกข้อมูลของกองกิจการนักศึกษาให้แก่
งานต่างๆ เช่นข้อมูลนักศึกษาที่พกั หอพัก กิจกรรม วิชาทหาร ค่าประกัน/ ค่าบํารุ งสุขภาพนักศึกษา วินยั ทุนฯลฯ
8.6 หน่ วยพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับ วัสดุสาํ นักงานและครุ ภณั ฑ์ของกองกิจการนักศึกษาใบเสร็ จรับเงิน
และตัว๋ ค่าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ สํารวจ จัดหา ติดตามผล กําหนดรู ปแบบ ประสานทะเบียนควบคุม รับ
-จ่ายวัสดุ
สํานักงานและ ใบเสร็ จรับเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษา ประสานงานซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ จําหน่าย
ควบคุมดูแลการซ่อมบํารุ ง ควบคุมและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/โทรสารของสํานักงานกองฯ
8.7 หน่ วยบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรกองฯเช่น ประเมินผลการดําเนินงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง เงินรางวัล การลา ประวัติ ข้อมูลต่างๆของบุคคลากรกองกิจการนักศึกษาเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ
หนังสื อรับรองสิ ทธิ์ ตําแหน่งว่าง การสอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ ทําสัญญาจ้าง และจัด
กิจกรรมต่างๆให้แก่บุคลากรกองกิจการนักศึกษาเช่น งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆของบุคคลากรกองกิจการนักศึกษา
9. งานสารสนเทศและนวัตกรรม
งานสารสนเทศและนวัตกรรม เป็ นหน่วยงานที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ประกันคุณภาพ การจัดการ
ความรู ้ บริ หารความเสี่ ยง งานแผนและพัฒนา การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ของกองกิจการนักศึกษาดังนี้
9.1 หน่ วยสารสนเทศ
มีหน้าที่พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและ Server ของกองกิจการนักศึกษา
9.2 หน่ วยประกันคุณภาพ
มีหน้าทีป่ ระสานและส่งเสริ มให้มีการนํานโยบาย/แผนกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาสู่
การปฏิบตั ิดว้ ยการสื่ อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่ วม เพื่อนําระบบประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับภารกิจ/กระบวนการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน ภายในกองกิจการนักศึกษา
9.3 หน่ วยการจัดการความรู้
มีหน้าที่
นําแนวคิดเรื่ องกระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ (KM
Action Plan) และนําไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นจริ งๆ

- 15 9.4 หน่ วยการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่วเิ คราะห์ ระบุความเสี่ ยงและสาเหตุในแต่ละขั้นตอนและจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง ครอบคลุม
ความ
เสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ ยงด้านกระบวนงาน ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ ยง
9.5 หน่ วยแผนและพัฒนา
มีหน้าที่
ประสานความร่ วมมือ จัดทํา ติดตาม ดูแล ประเมินผล แผนต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาเช่น
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ แผนบริ หารความเสี่ ยง แผนการจัดการความรู ้แผนพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
9.6 หน่ วยประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
มีหน้าที่ประสัมพันธ์ เพื่อเพิม่ โอกาสให้นกั ศึกษาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อเกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารของกองกิจการนักศึกษาในการรับบริ การและสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ และมีส่วน
ร่ วมในการทํากิจกรรมกับกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างความเข้าใจและ ความร่ วมมือระหว่างภารกิจ
ของกองกิจการนักศึกษากับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

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

บทที่ 3
ในบทนี้ซ่ ึงกล่าวถึงแผนงานโครงการและกิจกรรมของปี 2553 โดยการจัดลาดับตามเป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และปฏิทินการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 แผนงาน / โครงการ / การดาเนินกิจกรรมกองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2553
เป้าประสงค์ ที่ 1 บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีทกั ษะชี วติ มีคุณธรรม มีสานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ บัณฑิตมีจิตสานึกสาธารณะ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีวินัย ถือประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่ หนึ่งตามพระราชปณิ ธานของ สมเด็จพระบรมราชชนกฯ
งปม
อืน่ ๆ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
เป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
(เงือ่ นไข)
1. เผยแพร่ พระราชปณิธานของ แผนงาน เผยแพร่ พระราชประวัติ และพระราชปณิธานของสมเด็จ
สมเด็จพระบรมราชชนกฯ
พระบรมราชนก
- จัดทาภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชปณิ ธานของ
ตลอดปี มีภาพพระบรมฉายา
8,000
จานวน 1 ผืน
ง.กิจกรรม
สมเด็จพระบรมราชชนก หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา
ลักษณ์และพระราช
ปณิ ธานของสมเด็จ
พระบรมราชชนก
หน้าอาคารกิจกรรม
นักศึกษา
- จัดทาสติกเกอร์พระราชปณิ ธานติดหน้าห้องทาการกลุ่ม
ตลอดปี มีสติกเกอร์พระราช
3,000
จานวน 200
ง.กิจกรรม
กิจกรรมทุกชมรม ห้องประชุม และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
ปณิ ธาน
แผ่น
อาคารกิจกรรมนักศึกษา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดพิมพ์พระราชปณิ ธานลงปกหลังคู่มือและหนังสื อต่าง ๆ
- หนังสื อโครงสร้างกิจกรรมเสริ มหลักสูตร

-

หนังสื อปฐมนิเทศฯ นักศึกษาใหม่

-

สูจิบตั รพีธีมอบทุนการศึกษา

- จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ตวั อักษรวิง่ ข้อความ“ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่งและประโยชน์ส่วนตนเป็ นกิจที่สอง
ม.อ.เติมหัวใจให้สงั คม” ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารกิจกรรม
นักศึกษา

- จัดทาป้ ายพระราชปณิ ธานในหอพัก อาคารสานักงาน
หอพักและศูนย์อาหารโรงช้าง
- จัดทาสติ๊กเกอร์พระราชปณิ ธานติดในห้องพักนักศึกษา
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ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

15 พ.ค.5 มิ.ย.53
มี.ค. – 5
มิ.ย 53
ก.ค. 53 ก.ค.54
ตลอดปี

มีพระราชปณิ ธาน
ตามแผนงาน

งปม
(บาท)

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

56,000

ทุกเล่ม
(4,000 เล่ม)

ง.กิจกรรม

210,000

4,200 เล่ม

ง.แนะแนวฯ

10,000

500 เล่ม

ง.แนะแนวฯ

5,000

ตลอดปี

ป้ ายประชาสัมพันธ์
“ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็ น
กิจที่หนึ่ง และ
ประโยชน์ส่วน
ตนเป็ นกิจที่สอง
ม.อ.เติมหัวใจให้
สังคม”
จานวนชิ้น

เม.ย. 53

3,500 ชิ้น

21,000

หน้าตึกกิจกรรม ง.กิจกรรม
นักศึกษา

16 ชิ้น
ติดในห้องพัก
กองกิจ/ในกากับ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ได้รับบริ จาค
ตัวอักษรวิง่
จาก
ศูนย์คอมฯ

ง.หอพักฯ/
ง.บริ การฯ
ง.หอพักฯ
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2. ขยายกิจกรรมให้ นักศึกษา
รู้ จกั ชุมชน และสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งปม
(บาท)

ดัชนีชี้วดั

- เขียนพระราชปณิ ธานกาแพงหอพักนักศึกษาอาคาร 5

ปี 2553

จานวนจุด

1 จุด

ง.หอพักฯ

- จัดทาป้ ายพระราชปณิ ธานด้านหน้าหอพักนักศึกษา

ปี 2553

จานวนป้ าย

1 ป้ าย

ง.หอพักฯ

- จัดทาอักษรข้อความ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็ นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง บนหน้า
web site
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
- สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมจัดเผยแพร่ พระราชปณิ ธานสมเด็จ
พระบรมราชชนกฯ เช่น สกรี นลงในเสื้ อรับน้องใหม่ เสื้ อคณะ
ทางานปฐมนิเทศ เป็ นต้น

ปี 2553

นักศึกษากูย้ มื
ทุกคน

ง.กองทุนฯ

5 โครงการ

กลุ่มกิจกรรม
และหัวหน้า
หน่วย
ทุกหน่วย

ตลอดปี

_

จานวนโครงการ

200,000

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

รองบฯ

1. แผนงาน จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
- จัดกิจกรรมร่ วมแรง ร่ วมใจ น้องใหม่บาเพ็ญ มอ.เติมหัวใจให้
สังคม
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิ งหาคม และ 5 ธันวาคม

5 มิ.ย.

จานวนโครงการ/คน

30,000

12 ส.ค./5
ส.ค.

จานวนโครงการ/คน

20,000

- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับองค์กรภายนอก ได้แก่
จังหวัด และ องค์กรส่วนท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนกับ
มหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

20,000

ต.ค. 53/
มี.ค.54

จานวนโครงการ/คน

50,000
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1โครงการ/4,000
คน
2โครงการ/100
คน
2โครงการ/100
คน
2โครงการ/100
คน

ทุกงาน
ง.กิจกรรม

ง.กิจกรรม
ง.กิจกรรม
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จานวนโครงการ/คน

งปม
(บาท)
1,000,000

จานวนโครงการ/คน

35,000

3โครงการ/100คน

- โครงการเยาวชนด้อยโอกาสทัศนศึกษา แหล่งประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม และงาน ม.อ.วิชาการ
- โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานคริ นทร์

ส.ค. และ จานวนโครงการ/คน
ก.ย.
ส.ค.53
จานวนโครงการ/คน
และม.ค.54

30,000

3 โครงการ/120
คน
2 โครงการ/100
คน

- โครงการติวน้องต้นกล้าสงขลานคริ นทร์

ต.ค. 53และ จานวนนักศึกษา
มี.ค. 54

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มกิจกรรม เช่น
โครงการค่ายน้องใหม่ ค่ายครู สะตอ ค่ายจิตอาสา ค่ายจุด
ประกาย ค่ายบูรณาการเรี ยนรู ้ชมชุนของท้องถิ่น ค่ายพัฒนา
ชุมชน เป็ นต้น
2. แผนงาน จัดและสนับสนุนการจัดลานกีฬาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน เช่ น
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในชุมชน เช่น โครงการค่าย
ร่ วมชมรมในฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม โครงการนาฏรักษ์สญ
ั จร
โครงการนาฏะ นาฏยะลินลา เป็ นต้น

ระยะเวลา
ตลอดปี

8 ก.ค.
5 ธ.ค.
21 - 23
ม.ค.54

ดัชนีชี้วดั

เป้ าหมาย
6โครงการ/700
คน

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กิจกรรม
ง.หอพักฯ

ง.กิจกรรม
ง.พัฒนากีฬาฯ

3. แผนงาน จัดและสนับสนุนส่ งเสริมการเรียนรู้ แก่ เยาวชน
ด้ อยโอกาส
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50,000

10,000

30 คน

ง.กิจกรรม
ง.แนะแนวฯ

ง.แนะแนวฯ
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งปม
(บาท)
10,000
200,000

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

- โครงการ”ต้นกล้าสัมพันธ์”
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่เยาวชน
ด้อยโอกาสของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เช่น โครงการออมสิ นเพื่อ
น้อง โครงการอิเลคทรอนิคส์เพื่อน้อง โครงการแบ่งฝันปั น
รอยยิม้ แด่นอ้ ง โครงการแบ่งปั นฝันแด่ผดู ้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น
4. แผนงาน จัดและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ เยาวชน
- โครงการแบ่งฝันปั นรัก

พ.ค.54
ตลอดปี

จานวนนักศึกษา
จานวนโครงการ/คน

12 – 13
มิ.ย. 53

จานวนโครงการ/ คน 60,000

โครงการสอนทักษะกีฬาสาหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
โครงการจูงมือน้องสู่ร้ ัวมหาวิทยาลัย โครงการค่ายเสริ มสร้าง
เยาวชนพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนสะพายกล้องส่องนก
โครงการวันเด็ก เป็ นต้น
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เม.ย.

จานวนโครงการ/ คน

ตลอดปี

จานวนโครงการ/ คน

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

30 คน
6 โครงการ/300
คน

ง.แนะแนวฯ
ง.กิจกรรม
ง.หอพักฯ
ง.แนะแนวฯ

1 โครงการ/ 80
คน

ง.แนะแนวฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.พัฒนากีฬา

50,000

5 โครงการ/300
คน

ง.กิจกรรม
ง.หอพักฯ
ง.แนะแนวฯ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. แผนงาน บัณฑิต – นักศึกษา ร่ วมส่ งเสริมพัฒนาองค์ กรชุมชน ใน
ชนบท
- จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริ มการจัดตั้งของกลุ่มองค์กรชุมชน นา
ผูน้ ากลุ่มชุมชนศึกษา ดูงาน ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมนักศึกษาช่วยพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันสาคัญ
ต่าง ๆ

3. สร้ างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้ อมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ส่ งเสริมบุคลากร
และนักศึกษาทีม่ คี วามดีเด่ น
เป็ นแบบอย่ างทีด่ ี

ระยะเวลา

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั

จานวน
โครงการ/ คน

งปม (บาท)

30,000

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

4 โครงการ/200คน ง.กิจกรรม

1. แผนงาน สร้ างบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นแบบอย่ างทีด่ ี
ด้ านคุณธรรม จริยธรรมส่ งเสริมเชิดชู นักศึกษาทีก่ ระทาดี
- โครงการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง
- โครงการคัดเลือกโครงการกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น

- โครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
- จัดทา web sit e ธนาคารความดี มอ.เติมหัวใจให้สงั คม
- โครงการส่งเสริ มนักศึกษาที่ประพฤติดี "คนดีศรี สงั คม"
- โครงการมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบตั รแก่นกั กีฬา ผูจ้ ดั การทีม
ผูฝ้ ึ กสอนชนิดกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ฯ
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ม.ค. – ก.พ.

นักกิจกรรม
10,000
ตัวอย่าง
ม.ค. – ก.พ.
โครงการ
20,000
กิจกรรม
นักศึกษาดีเด่น
ก.พ
จานวน
100,000
โครงการ/คน
ตลอดปี
มี web site
100,000
ธนาคารความดี
ตลอดปี
มีโครงการ
ก.พ/มี.ค. มีโครงการ
20,000

80 คน

ง.กิจกรรม

20 โครงการ

ง.กิจกรรม

3 โครงการ/300 คน

ง.กิจกรรม

1 web site

ง.กิจกรรม

10 โครงการ
1 โครงการ

ง.หอพักฯ
ง.พัฒนากีฬา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

- โครงการจัดบอร์ดรณรงค์สร้างบรรยากาศการแต่งกายชุดนักศึกษา

ตลอดปี

- โครงการส่งเสริ มกิจกรรม 5 ส ในหอพักนักศึกษา (ทบทวน ว. ก.
ใหม่)

ตลอดปี

- จัดสถานที่/ห้องปฏิบตั ิของศาสนกิจในหอพัก

ตลอดปี

- โครงการหอพักสี เขียวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 7 รอบ

ธ.ค.

- โครงการคัดเลือกนักเรี ยนนักศึกษาและศิษย์เก่ากองทุนฯ ดีเด่น

ธ.ค.

- โครงการรณรงค์ ละ เลิก การพนัน

มิ.ย.-ก.ย.

- โครงการรณรงค์ ละ เลิก การทุจริ ตการสอบ

ตลอดปี
การศึกษา

K:\แผนปฏิบตั ิการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทที่ 3 เป้าประสงค์ 1-1.doc

ดัชนีชี้วดั

งปม (บาท)

มีบอร์ดรณรงค์
สร้างบรรยากาศ
การแต่งกายชุด
นักศึกษา
จานวนนักศึกษา 20,000
ที่เข้าร่ วม
โครงการ
มีหอ้ งปฏิบตั ิ
ของศาสนกิจ
จานวนนักศึกษา 10,000
และบุคลากร
มีโครงการ
2,000
คัดเลือก
มีโครงการ
10,000
รณรงค์ ละ เลิก
การพนัน
มีโครงการ
10,000
รณรงค์ ละ เลิก
การทุจริ ตการ
สอบ

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

11 บอร์ด

ง.หอพักฯ

100% ของ
นักศึกษาที่พกั ใน
หอพัก
1 ห้อง/1 อาคาร

ง.หอพักฯ

1,000 คน

ง.หอพักฯ
คณะกรรมการหอพัก
ง.กองทุนฯ

1 โครงการ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.หอพักฯ

1 โครงการ
4 กิจกรรม

ง.วินยั นักศึกษา

1 โครงการ
2 กิจกรรม

ง.วินยั นักศึกษา

งบ สสส
127,800
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม (บาท)

เป้ าหมาย

ตลอดปี

มีบอร์ด

-

- Website หอพักนักศึกษา
- คู่มือหอพักนักศึกษา

ตลอดปี
ตลอดปี

-

- สาส์นหอพักนักศึกษา

ตลอดปี

- มีมาตรฐานและขั้นตอนบทลงโทษติดในห้องพักนักศึกษา

ตลอดปี

มี Website
มีคู่มือหอพัก
นักศึกษา
มีสาส์นหอพัก
นักศึกษา
มีมาตรฐานและ
ขั้นตอนฯ

11 บอร์ด
ทุกอาคาร
1 Website
มีคู่มือทุกห้องพัก
นักศึกษา
เดือนละ 1 ฉบับ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมให้
เป็ นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมขององค์กรกิจกรรม
เช่น กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) โครงการ
สัปดาห์ศาสนา โครงการพัฒนาหอ 2 ก้าวไกลถวายแด่แม่
โครงการจากใจลูกแด่แม่ เป็ นต้น

ตลอดปี

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประกาศ/ข้ อห้ าม/ข้ อปฏิบัติ
- จัดบอร์ดไวนิล

K:\แผนปฏิบตั ิการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทที่ 3 เป้าประสงค์ 1-1.doc

จานวน
โครงการ/คน

_

30,000

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

มีมาตรฐานและ ง.หอพักฯ
ขั้นตอนฯ ทุกห้องพัก
นักศึกษา
7 โครงการ/300คน ง.กิจกรรม
งานหอพัก
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4. จัดและส่ งเสริมกิจกรรมให้
นักศึกษา เรียนรู้ การแก้ ไข
พฤติกรรมทีข่ ัดกับวินัย
นักศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ดาเนินการทางวินยั นักศึกษาและลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินยั
นักศึกษา

ดัชนีชี้วดั

ตลอดปี
การศึกษา

มีการดาเนินการ
ทางวินยั และ
ลงโทษนักศึกษา

ทุกกรณี ตาม
ข้อบังคับ

ง.วินยั นักศึกษา

จานวนนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่ วม
โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
จานวน
โครงการ/ คน

ทุกคน

ง.วินยั นักศึกษา

2 โครงการ/........

กลุ่มกิจกรรม

- จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินยั
นักศึกษาตามมาตรการรอการลงโทษ

5. จัดและส่ งเสริมกิจกรรม
พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
คุณธรรมจริยธรรม และวินัย

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างวินยั นักศึกษา เช่นการแต่ง
กายงาม เชิดชูนามสงขลานคริ นทร์ รณรงค์การปฏิบตั ิตามกฎ
จราจร เป็ นต้น
แผนงาน จัดและสนับสนุนการจัดส่ งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตสานึก
สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
- โครงการลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นาชีวติ พอเพียง
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวปฏิบตั ิที่ดีความสาเร็ จของการจัด
กิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์
- โครงการถังขยะรี ไซเคิล
- โครงการนางฟ้ าน้อยกับขยะวิเศษ
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ตลอดปี

ตลอดปี
ก.ค.

โครงการ/คน
โครงการ/คน
จานวน
ภาค
จานวน
การศึกษาที่ โครงการ/คน
2

งปม (บาท)

4,000

60,000
6,000
1,000
1,000

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

4 โครงการ/300 คน
1 โครงการ/40 คน
2 โครงการ/584
คน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กิจกรรมฯ
ง.กิจกรรมฯ
หอพักอาคาร 14
และ 15
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-

-

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม (บาท)

เป้ าหมาย

โครงการบริ จาคโลหิ ต..จิตสาธารณะถวายเป็ นพระราชกุศลใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 84
พรรษา
โครงการถังขยะรี ไซเคิลในศูนย์อาหารโรงช้าง

ตลอดปี

จานวน
โครงการ/คน

1,200

1 โครงการ/1,000
คน

ง.บริ การฯ

ตลอดปี

-

ภาค 1

1 โครงการ/10,000
คน
10 คน

ง.บริ การฯ

โครงการอบรมอาสามสมัครช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยฉุกเฉิ นร่ วมกับ
บริ ษทั หาดทิพย์ และสภากาชาดไทย

จานวน
โครงการ/คน
จานวน คน

จานวน
โครงการ/คน
จานวน
โครงการ/คน
จานวน
โครงการ/คน

-

3 โครงการ/3,000
คน
1 โครงการ/348
คน
1 โครงการ/348
คน

หอพักอาคาร 8-9, 13

20,000

3,500 คน

17,000

50 คน

ง.หอพักฯ/
คณะกรรมการหอพัก
ง.หอพักฯ

- โครงการประหยัดน้ าประหยัดไฟ
- โครงการสารวัตรหอพัก
- โครงการธรรมะติดปี ก

- โครงการทาบุญหอพัก
- โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา
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ตลอดปี

ภาคเรี ยนที่
2
ภาค
การศึกษาที่
2
ก.ค.53 จานวนนักศึกษา
ก.ค.53

จานวน
นักศึกษา/
บุคลากร

-

15,000
4,000

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.บริ การฯ

หอพักอาคาร 6
หอพักอาคาร 6
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม (บาท)

เป้ าหมาย

พ.ย. 53

จานวนนักศึกษา

10,000

500 คน

ง.แนะแนวฯ

ต.ค. 53และ
มี.ค. 54

จานวนนักศึกษา

10,000

30 คน

ง.แนะแนวฯ

พ.ค.54

จานวนนักศึกษา

10,000

ก.ค. 53
ก.พ. 54

จานวนนักศึกษา

- โครงการสร้างจิตสานึกการชาระคืนเงินกองทุนฯ

ตลอดปี

จานวนโครงการ

- โครงการปฐมนิเทศ, ปั จฉิ มนิเทศและพบปะเจ้าของทุน

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา

ตลอดปี

จานวน
โครงการ/คน

- โครงการประดิษฐ์ดว้ ยจิตกตัญญู
- โครงการ “ติวน้องต้นกล้าสงขลานคริ นทร์”

- โครงการ”ต้นกล้าสัมพันธ์”
-

โครงการปฐมนิเทศ , ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาเงินกูย้ มื

- สนับสนุนการจัดส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
คุณธรรมจริ ยธรรม และวินยั เช่น กลุ่มเซลสามัคคีธรรม ค่าย
อบรมคุณธรรมจริ ยธรรม ค่ายปฏิบตั ิธรรมชมรมพุทธ
โครงการคืนมัจฉาสู่วารี โครงการเติมสี สู่ฝัน เป็ นต้น
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30 คน

ง.แนะแนวฯ

10,000 ร้อยละ60 ของ
นักศึกษากูย้ มื ที่
สาเร็ จการศึกษา ปี
การศึกษา2553
10.000 3 โครงการ

ง.กองทุนฯ

30,000 ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่ได้รับ
ทุน

ง.แนะแนวฯ

50,000

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กองทุนฯ

1 โครงการ/500คน กลุ่มกิจกรรมและ
หัวหน้าหน่วย
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วัตถุประสงค์ 2. เพือ่ ให้ บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีทกั ษะชีวติ มีทกั ษะทางสังคม วิชาการ และเสริมสร้ างสมรรถนะสากลบนพืน้ ฐานความเป็ นไทย
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
1. จัดและส่ งเสริมกิจกรรมที่ 1. แผนงาน อบรมและพัฒนาภาวะผู้นาขององค์ กรกิจกรรม
เสริมสร้ างภาวะผู้นาสมรรถนะ
นักศึกษา
- โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
สากลบนพืน้ ฐานความเป็ นไทย

งปม
บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.

จานวนโครงการ/คน 100,000

1 โครงการ /120 คน

ง.กิจกรรม

- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้กบั ผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
เช่น ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก
- โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มผูน้ านักศึกษา

มิ.ย.

จานวนโครงการ/คน

34,000

1 โครงการ/120 คน

ง.กิจกรรม

ม.ค.

จานวนโครงการ/คน

70,000

1 โครงการ/40 คน

ง.กิจกรรม

- โครงการหลักสูตรการบริ หารสาหรับผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ส.ค.

จานวนโครงการ/คน

120,000

1 โครงการ/60 คน

ง.กิจกรรม

- โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
- โครงการอบรมอนุกรรมการหอพัก

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้างภาวะผูน้ าสมรรถนะ
สากลบนพื้นฐานความเป็ นไทยขององค์กรฯ
เช่น ……………………………………………………
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3 -4 มี.ค53 จานวนนักศึกษา
24 มิ.ย. 53 จานวนนักศึกษา

70,000
10,000

94 คน
100 คน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ/
กรรมการ
หอพัก
กลุ่มกิจกรรม
และหัวหน้า
หน่วย
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. แผนงาน จัดและส่ งเสริมกิจกรรมทีเ่ สริมสร้ างสมรรถนะสากลบน
พืน้ ฐานความเป็ นไทย
- จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่
การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ โครงการสอนภาษาไทยให้กบั
นักศึกษาต่างชาติ โครงการนักศึกษาต่างชาติเรี ยนรู ้วถิ ีไทย
มอ.วิชาการ International Student Club in PSU Open Week
โครงการทัศนศึกษาต่างวิทยาเขต โครงการศึกษาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการ Farewell Party โครงการ Visit Orphan
โครงการ Sport Acuity
- โครงการเปิ ดโลกทัศน์นกั ศึกษาสู่สากล

2. ส่ งเสริมและพัฒนาความ
เข้ มแข็งขององค์ กรนักศึกษา
และสร้ างเครือข่ ายในการ
พัฒนาผู้นาของนักศึกษา

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

ตลอดปี

จานวนโครงการ/
คน

ธ.ค.

จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กบั ผูน้ านักศึกษา

ก.ค.

- โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนาชีวติ พอเพียง
เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
- โครงการค่ายเรี ยนรู ้สงั คมพหุวฒั นธรรมเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้
- ประชุมสัมมนาผูแ้ ทนเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (ด้านพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา)

ก.ค
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ส.ค
6 พ.ค

งปม บาท

เป้ าหมาย

200,000 11 โครงการ/120 คน

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กิจกรรม

100,000

1 โครงการ/ 40 คน

ง.กิจกรรม

1,000

1 โครงการ/ 40 คน

ง.กิจกรรม

250,000

1 โครงการ/ 40 คน

ง.กิจกรรม

220,000

1 โครงการ/100 คน

ง.กิจกรรม

10,000

1 โครงการ/45 คน

ง.กิจกรรม

28

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการเปิ ดโลกทัศน์บุคลากรและนักศึกษาสู่สากล สถาบัน
เครื อข่ายอุดมศึกษาภาคใต้
- ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
- โครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต

3. จัดและส่ งเสริมกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา

4. จัดและส่ งเสริมกิจกรรม
เสริมสร้ างบัณฑิตให้ มที กั ษะ
ชีวติ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ตระหนักในศักดิ์ศรีและความ
มีคุณค่ าในตนเองตาม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สนับสนุนส่งเสริ มความและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรฯและ
สร้างเครื อข่ายในการพัฒนาผูน้ าของนักศึกษา เช่น โครงการสัมมนา
เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ โครงการสัมมนาผูน้ านักศึกษา
5 วิทยาเขต เป็ นต้น
แผนงาน จัดและส่ งเสริมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
โครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพ”
โครงการ “แต่ง(กาย)อย่างไรให้งาม”
โครงการ “ภาษากับการสร้างมิตร”
โครงการ “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อแก้ไขจุดบกพร่ อง”
- โครงการเรี ยนเสริ มทักษะภาษาจีนกลาง

- โครงการชาวหอพอเพียง
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ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

ส.ค

จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน
28-29 ส.ค. กรรมการหอพัก
53
ตลอดปี
จานวนโครงการ/
คน

จานวนโครงการ/คน
จานวนโครงการ/คน
จานวนโครงการ/คน
ภาคการ
ศึกษาที่ 2

ภาคการ
ศึกษาที่ 1

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

170,000

1 โครงการ/40 คน ง.กิจกรรม

-

1 โครงการ/5 คน

ง.บริ การฯ

35,000

300 คน

ง.หอพักฯ

200,000

3 โครงการ/100คน

60,000
10,000
10,000

2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ
2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ
2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

5 วิทยาเขต

กลุ่มกิจกรรม

จานวนโครงการ/คน 10,000 2 โครงการ/500คน ง.แนะแนวฯ
จานวนนักศึกษา
-เงินรายได้ 20 คน (1 รุ่ น )
ง.หอพักฯ
3,000
-เก็บ น.ศ.
6,000
จานวนนักศึกษา

1,000

80 คน

หอพักอาคาร 14
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

จานวนโครงการ/
คน

5,000

2 โครงการ/200
คน

ภาคการ
จานวนนักศึกษา
ศึกษาที่ 1-2
ม.ค.54 จานวนนักศึกษา

40,000

160 คน/4 ครั้ง

ง.หอพักฯ

5,000

1,500 คน

ก.พ. – มิ.ย.

จานวนนักศึกษา

8,000

30 คน

คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพัก
ง.แนะแนวฯ

จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา

6,000
4,000

3,000 คน
100

ง.แนะแนวฯ
ง.แนะแนวฯ

- โครงการ “สอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)”

ก.พ. 54
มิถุนายน
53
ตลอดปี

จานวนนักศึกษา

-

200 คน

- โปรแกรมงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรี ยน

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา

-

- โครงการอ่าน เขียน เรี ยนอย่าง มีประสิ ทธิภาพ
5. จัดและส่ งเสริมกิจกรรมเพือ่ แผนงาน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ
พัฒนานักศึกษาให้ มคี วาม
- โครงการเสริ มสร้างอาชีพทาอาหารและขนม
พร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน
- โครงการเปิ ดท้ายขายของ
สนับสนุนให้ นักศึกษา
ประกอบอาชีพมีรายได้ ระหว่ าง
เรียนและสร้ างงานด้ วยตนเอง
- โครงการส่งเสริ มสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้
- โครงการ “นัดพบแรงงาน”
- โครงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
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เป้ าหมาย

500 คน

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.แนะแนวฯ

ง.แนะแนวฯ

ง.แนะแนวฯ

30

กลยุทธ์
6. ส่งเสริ มการให้บริ การ
ปรึ กษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-

บริ การให้คาปรึ กษาเบื้องต้นแก่นกั ศึกษาที่พกั ในหอพัก

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

ตลอดปี

ร้อยละนักศึกษาที่
ใช้บริ การ
จานวนผูข้ อรับ
บริ การ
จานวนผูข้ อรับ
บริ การ
จานวนโครงการ/
คน

-

- ให้บริ การปรึ กษาที่นกั ศึกษาwalk in และส่งต่อ

ตลอดปี

- ให้บริ การปรึ กษาทางโทรศัพท์( hotline)

ตลอดปี

- โครงการ”อบรมอาสาสมัครบ้านวัยใส”

ส.ค. 53
ม.ค. 54

- ประชาสัมพันธ์แหล่งให้การปรึ กษา(บ้านวัยใส/กองกิจการนักศึกษา)

ตลอดปี
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จานวนผูข้ อรับ
บริ การ

50,000
-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

100% ของนักศึกษา ง.หอพักฯ
ที่ ใช้บริ การ
ร้อยละ 100 ของ
ง.แนะแนวฯ
ผูร้ ับบริ การ
ร้อยละ 100 ของ
ง.แนะแนวฯ
ผูร้ ับบริ การ
2 โครงการ/70 คน ง.แนะแนวฯ
ร้อยละ 100 ของ
ผูร้ ับบริ การ

ง.แนะแนวฯ
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วัตถุประสงค์ 3. เพือ่ ให้ บัณฑิตมีความภาคภูมใิ จในสถาบัน ความเป็ นลูกพระบิดา เป็ นหนึ่งเดียวไม่ แยก คณะวิทยาเขต
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
1. จัดและส่ งเสริมกิจกรรม
ความภาคภูมใิ จในสถาบันเป็ น
หนึ่งเดียวไม่ แยก คณะวิทยา
เขต

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการสานสัมพันธ์กีฬาและศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต
- โครงการสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต
- โครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน เป็ น
หนึ่งเดียว ไม่แตกแยก คณะ วิทยาเขตขององค์กรฯ เช่น โครงการ
ลูกพระบิดาภูมิใจ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ โครงการ
ขายของน้องใหม่ โครงการโต้วาทีนอ้ งใหม่ ฯลฯ
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ดัชนีชี้วดั

มิ.ย. 53

จานวนนักศึกษา

ก.ค.

จานวนโครงการ/
คน
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษา

ส.ค.53
28 – 29
ส.ค.
ตลอดปี

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

250,000

1 โครงการ/ 150
คน
1 โครงการ/ 30 คน
300 คน

ง.กิจกรรมฯ

6 โครงการ/3,000
คน

กลุ่มกิจกรรม

30,000
70,000

จานวนโครงการ/คน 500,000

ง.กิจกรรมฯ
ง.หอพักฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

5 วข.
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วัตถุประสงค์ 4. เพือ่ ให้ บัณฑิตมีความเข้ าใจในพหุวฒ
ั นธรรมและความเป็ นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
1. จัดและส่ งเสริมกิจกรรมให้ แผนงาน จัดและสนับสนุนกิจกรรมให้ เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดการเรียนรู้ และเข้ าใจ
เข้ าใจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่ างชาติ เพือ่ การอยู่ร่วมกันในสังคม
วัฒนธรรมไทย และ
พหุวฒ
ั นธรรม
วัฒนธรรมต่ างชาติเพือ่ การอยู่
- โครงการสานสัมพันธ์วฒั นธรรมถิ่นใต้
ร่ วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
- โครงการแข่งขันกีฬาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในเขต
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ( IMT – GT VARSITY CARNIVAL)
- สนับสนุนจัดกิจกรรมที่ให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
ขององค์กรฯ เช่น โครงการสัปดาห์ศาสนา โครงการรู ้จกั ภาษา
มลายูเบื้องต้น โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น โครงการถักเชือก
จีน เป็ นต้น
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13 ก.ค.
และ20 ธ.ค.
24 – 29
พ.ย.
ตลอดปี

จานวนโครงการ/
คน
จานวนโครงการ/
คน

งปม บาท

200,000

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการ

ง.กิจกรรมฯ

1,200,000 1 โครงการ/200 คน

จานวนโครงการ/คน 500,000

5 โครงการ/200 คน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กิจกรรมฯ

ง.กิจกรรมฯ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมความ แผนงาน จัดและสนับสนุนส่ งเสริมกิจกรรมความเป็ นประชาธิปไตย
- โครงการประชาธิปไตยก้าวหน้า
เป็ นประชาธิปไตยมีพระมหา - โครงการรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
กษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
- โครงการรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่สมาชิกในหอพัก
สนับสนุนส่งเสริ มการเลือกตั้งขององค์กรฯ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. /
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
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ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ภาค
การศึกษาที่ 2

จานวนโครงการ/
คน

3,000

3 โครงการ/1,200
คน

ตลอดปี

จานวนโครงการ/
คน

30,000

5 โครงการ/2000
คน

หอพักอาคาร 2
หอพักอาคาร 34
หอพักอาคาร 12
ง.กิจกรรมฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

34

วัตถุประสงค์ 5. เพือ่ ให้ บัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมให้
นักศึกษาเป็ นผู้มสี ุ ขภาพดีท้งั
ร่ างกายและจิตใจ

ระยะเวลา

ดัชนีช้ ีวดั

ธ.ค.

จานวนโครงการ/คน

20,000

1 โครงการ/ 60 คน

ง.พัฒนากีฬา

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

50,000

5 โครงการ/ 100 คน

ง.พัฒนากีฬา

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

50,000

5 โครงการ/ 100 คน

ง.พัฒนากีฬา

พ.ย.

จานวนโครงการ/คน

1 โครงการ/200คน

ง.พัฒนากีฬา

มี.ค/เม.ย

จานวนโครงการ/คน

20,000

1 โครงการ/100คน

ง.พัฒนากีฬา

2. แผนงานจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพือ่ สุ ขภาพ
- โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง 5 วิทยาเขต
- โครงการวิง่ สะสมระยะทาง /

ก.ค.
ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน
จานวนโครงการ/คน

200,000
30,000

1 โครงการ/ 250คน
3 โครงการ /100คน

ง.พัฒนากีฬา
ง.พัฒนากีฬา

โครงการ Walk Rally for Healthy
โครงการวิง่ Fast break สู่ธรรมชาติ
โครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของกลุ่มองค์กรฯ

ตลอดปี
ธ.ค
ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน
จานวนโครงการ/คน
จานวนโครงการ/คน

50,000
20,000
50,000

5 โครงการ/500 คน
1 โครงการ/ 100 คน
5 โครงการ /500 คน

ง.พัฒนากีฬา
ง.พัฒนากีฬา
ง.พัฒนากีฬา

1. แผนงานสนับสนุนการฝึ กทักษะพืน้ ฐานทางด้ านกีฬาและ
ส่ งเสริมให้ นักศึกษามีสุขภาพดีถ้วนหน้ า
- โครงการฝึ กทักษะด้านกีฬาให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
- โครงการฝึ กทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาของชมรมกีฬา เช่น
โครงการฝึ กสอนกีฬาแบดมินตัน ว่ายน้ า เทนนิส
- สนับสนุนการฝึ กทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬาของชมรมกีฬาของ
องค์กรฯ เช่น โครงการฝึ กสอนกีฬาแบดมินตัน ว่ายน้ า เทนนิส
- โครงการ 14 ประสานสรรค์สร้างกีฬา
- โครงการฝึ กทักษะด้านกีฬาให้กบั เยาวชน

-
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งปม บาท

เป้ าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

อื่น ๆ
(เงื่อนไข)
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของกลุ่มองค์กรฯ
เช่น PSU INDOOR SOCCER เป็ นต้น
- โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่
-

โครงการมหกรรมสุขภาพนักศึกษา
โครงการกีฬาเป็ นยาวิเศษ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หญิงชาย หอพัก 10-11
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ หอ 7 และ 15

ระยะเวลา

ดัชนีช้ ีวดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ
ง.พัฒนากีฬา

ก.ค-ก.ย.

จานวนโครงการ/คน 1,000,000

15โครงการ/1,000คน

ก.ค-ส.ค

จานวนโครงการ/คน 10,000

1 โครงการ/ 100 คน

ภาคการศึกษา จานวนโครงการ/คน 20,000
ที่ 2

อื่น ๆ
(เงื่อนไข)

ง.พัฒนากีฬา
4 โครงการ/ 1,000 คน หอพักอาคาร
5-6
หอพัก
อาคาร ,10-11
หอพักอาคาร
7 และ15

3. แผนงานจัดและเข้ าร่ วมแข่ งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่ าง
หน่ วยงาน/สถาบัน
- โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
- สนับสนุนการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

-

ระหว่างสถาบันขององค์กรฯ เช่น รักบี้ฟตุ บอลเคด้าออบูล
การจัดการแข่งขันเปตอง PSU MINI OPEN เป็ นต้น
โครงการแข่งขันกีฬา IMT-GT
โครงการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประเทศมาเลเซีย
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ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน 50,000

3 โครงการ/150 คน

ง.พัฒนากีฬา

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน 70,000

3 โครงการ/150 คน

นายวรัญญู
ง.พัฒนากีฬา
นายวรรณโน

พ.ย

จานวนโครงการ/คน 1,000,000

1โครงการ/150คน

ก.ค

จานวนโครงการ/คน

1โครงการ/20คน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. แผนงานจัดและเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาเพือ่ ความเป็ นเลิศ
โครงการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกปี
-

โครงการสัมมนาศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
โครงการคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย ระหว่าง 5 วิทยาเขต

-

โครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกโซน
ภาคใต้
โครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม

-

สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาองค์กรฯ เช่น กีฬาในลักษณะ PSU
OPEN บริ ดจ์อุดมศึกษา กีฬาแห่งชาติ ฯลฯ
- โครงการเตรี ยมเป็ นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 39
-

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากีฬาและผูค้ วบคุมกีฬา
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ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.

จานวนโครงการ/คน 50,000

1 โครงการ/ 50 คน

ง.พัฒนากีฬา

ก.ค
ก.ค.- ส.ค.

จานวนโครงการ/คน 10,000
จานวนโครงการ/คน 150,000

1 โครงการ/100 คน
1 โครงการ/ 60 คน

ง.พัฒนากีฬา

ต.ค.

จานวนโครงการ/คน 300,000

ม.ค.

จานวนโครงการ/คน 1,200,000 1 โครงการ/ 60 คน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.พัฒนากีฬา

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

800,000

1 โครงการ/200 คน

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

-

6 โครงการ/100 คน

ก.ย

จานวนโครงการ/คน

15,000

1โครงการ/35คน

งานพัฒนา
กีฬา
งานพัฒนา
กีฬา
งานพัฒนา
กีฬา
งานพัฒนากีฬ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

5. แผนงาน ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีทางการกีฬาเพือ่ พัฒนาสุ ขภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากร

2. จัดกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมให้
นักศึกษาปราศจากยาเสพติด
การพนันอบายมุขและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่ าง ๆ

- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายของนักศึกษาและ
บุคลากร
แผนงาน จัดและส่ งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ต้านยาเสพติด/การพนัน
และอบายมุข
- โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง 84 พระชนม์พรรษาใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ร่ วมรณรงค์ตา้ นสารเสพติด
และการประกวด PSU Mr. and Miss Freshmen Awards

- โครงการ No drink no smoke
-

โครงการ Anti Drugs-Free

-

- โครงการชาวหอร่ วมใจต้านภัยยาเสพติด

- โครงการรณรงค์ ละเลิกสิ่ งเสพติด บุหรี่ สุรา ในบริ เวณหอพัก
ในศูนย์อาหารโรงช้าง
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ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

20,000

2 โครงการ/100
คน

ง.พัฒนากีฬา

ก.ค. – ก.ย
2553

- จานวนนักศึกษาเข้า
ร่ วมอบรม/ทา
กิจกรรมบาเพ็ญ /
เข้าประกวดรณรงค์
ต้านสารเสพติด

150,000

3 กิจกรรม/
3,500 คน

งานหอพัก/
คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพัก/หน่วย
ปฐมภูมิ รพ.
มอ.

ภาคการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ที่ 1
ภาคการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ที่ 2
ภาคการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ที่ 2
ตลอดปี
จานวนบอร์ด แขวนติด
ผนัง

2,000

678 คน

50,000

2,500 คน

2,000

80 คน

10 ชุด

10,000 คน

หอพักอาคาร
3-4
หอพักอาคาร
10
หอพักอาคาร
13
ง.บริ การฯ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

- ประชุมเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด

9 มิ.ย.53
พ.ย.53

จานวนครั้ง/ปี
การศึกษา

30,000

- โครงการอบรมนักศึกษาแกนนาเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

ก.ค.53 – ก.ย. โครงการ/ คน
53

- โครงการ Love & Sex

25 มิถุนายน –
1กันยายน

โครงการ/ คน

200,000

- โครงการ Safe Sex

มิ.ย.53 –
พ.ค.54
มิ.ย.53 – พ.ค.
54

โครงการ/ คน

5,000

โครงการ/ คน

5,000

มิ.ย.53 – พ.ค.
54
1 ธ.ค. 53

โครงการ/ คน

5,000

จานวนนักศึกษา

10,000

- โครงการ “เรื่ องจริ งที่ผหู ้ ญิงควรรู”้
- โครงการ “เรื่ องง่าย ๆที่ผชู ้ ายไม่รู้”
- โครงการ “วันเอดส์โลก”
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600,000
(งบประมาณ
ของปปส.
ภาค 9)

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

2 ครั้ง/ปี การศึกษา ง.แนะแนวฯ

3 โครงการ/นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนล่าง 14
สถาบัน จานวน 300
คน

ง.แนะแนวฯ

1 โครงการ/1,000 ง.แนะแนวฯ
คน
2 โครงการ/100
คน
2 โครงการ/100
คน

ง.แนะแนวฯ

2 โครงการ/100
คน
300 คน

ง.แนะแนวฯ

ง.แนะแนวฯ

ง.แนะแนวฯ
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เป้ าประสงค์ ที่ 2 นักศึกษามีความพร้ อมในการศึกษาเพือ่ การพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1 เพือ่ จัดบริการและสวัสดิการทีห่ ลากหลายตรงตามความต้ องการของนักศึกษา
ระยะ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เวลา
ตลอดปี
1. มุ่งพัฒนาหอพักตามมาตรฐาน 1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หอพักนักศึกษาของสานักงาน
ตลอดปี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2. มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3. มีมาตรฐานครุ ภณั ฑ์/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร/วัสดุ
ตลอดปี
ก่อสร้าง
4. มีระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ตลอดปี
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีประกาศข้อปฏิบตั ิขอ้ ห้ามในหอพักนักศึกษา
ตลอดปี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. จัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
ตลอดปี
หอพัก (จัดทาคาของบประมาณเพื่อพัฒนาหอพัก)
6.1 ด้ านกายภาพ
6.1.1 จัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยภายในหอพัก
- จัดสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานได้แก่
ตลอดปี
เตียงนอน ฟูก ตูเ้ สื้ อผ้า โต๊ะอ่าน หนังสื อ เก้าอี้
ชั้นวางหนังสื อ

จานวนกรรมการ

-

4 มาตรฐาน

-

2 ฉบับ

-

1 ฉบับ

-

1 ฉบับ

-

5 วิทยาเขต (หอพัก
กองกิจ/ในกากับ)
5 วิทยาเขต (หอพัก
กองกิจ/ในกากับ)
5 วิทยาเขต (หอพัก
กองกิจ/ในกากับ)
5 วิทยาเขต (หอพัก
กองกิจ/ในกากับ)
5 วิทยาเขต (หอพัก
กองกิจ/ในกากับ)
วิทยาเขตหาดใหญ่

จานวนห้องพัก

-

1,200 ห้อง

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
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มาตรฐานหอพัก

งปม.
(บาท)
-

ดัชนีชี้วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
o ภายในห้องพักนักศึกษา
o บริ เวณหอพัก

ระยะ
เวลา
ปี 2553

- จัดเครื่ องคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายในหอพัก

ปี 2553

- ปรับปรุ งจัดให้มีหอ้ งพักหลากหลาย

ปี 2553

- ปรับปรุ งราวตากผ้า

- ทุกห้อง
- อาคาร 1, 2, 3-4
บางส่วน และ 5
38 เครื่ อง

- จานวนห้องพัดลม
- จานวนห้องปรับ
อากาศ
เม ย. –มิ.ย..53 จานวนห้อง

- จัดเครื่ องทาน้ าเย็น/น้ าร้อนพร้อมเครื่ องกรองน้ า
บริ การน้ าดื่ม
- จัดซื้อเครื่ องกรองน้ า

เม.ย. 53

- จัดซื้อเครื่ องรับโทรทัศน์

มี.ค. 53

- จัดเครื่ องโทรศัพท์ภายใน
- จัดเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรี ยญในหอพัก
- จัดหนังสื อพิมพ์รายวัน
- จัดห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ตลอดปี

จานวนจุดติดตั้ง
เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
จานวนเครื่ อง
จานวนเครื่ อง
จานวนฉบับ
ความสะอาด

งปม.
(บาท)
820,000
-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ง.หอพักฯ

1,200 ห้อง
รอบบริ เวณหอพัก
1 เครื่ อง/นักศึกษา 40
คน
- 1,080 ห้อง
- 120 ห้อง

ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ

-

อาคาร 5 = 120 ห้อง
อาคาร 2 = 36 ห้อง
1-2 จุด/ชั้น

5,000

ทดแทนของเก่า อ. 3

17,850

ทดแทนของเก่า อ .7
และ13
1-2 เครื่ อง/ชั้น
ทุกอาคาร
2-5 ฉบับ/วัน/อาคาร
ทุกชั้นทุกอาคาร

-

214,000

-

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ได้ 7 เครื่ อง

ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
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ดัชนีชี้วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- จัดห้องปฏิบตั ิศาสนกิจทางศาสนา

ดัชนีชี้วดั

งปม.
(บาท)
-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1 ห้อง/1 อาคาร

ง.หอพักฯ

-

1-4 ห้อง/อาคาร

ง.หอพักฯ

- จัดให้มีหอ้ ง Common Room ทบทวนวิชาเรี ยน
ทากิจกรรมสันทนาการในหอพักนักศึกษา
- จัดให้มีเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
- จัดระบบบริ การรับซักรี ดเสื้ อผ้ารับ-ส่ง ถึงห้องพัก
- ลานกีฬา

ตลอดปี

- จานวนห้องพระ
และห้องละหมาด
จานวนห้อง

ตลอดปี
ตลอดปี
ปี 2553

จานวนเครื่ อง
จานวนผูใ้ ช้บริ การ
จานวนที่

-

- จัดห้องโทรทัศน์ระบบยูบีซี
- จัดอุปกรณ์ออกกาลังกายพื้นฐานในหอพัก

ตลอดปี
ตลอดปี

-

- จัดเครื่ องชัง่ น้ าหนัก Digital
- จัดเครื่ องเติมเงินออนไลน์

ตลอดปี
ตลอดปี

จานวนที่
จานวนอุปกรณ์/
ห้อง
จานวนเครื่ อง
จานวนเครื่ อง

- จัดห้องสันทนาการในหอพัก (ห้องคาราโอเกะ)
- จัดให้มีหอ้ งยาสามัญประจาบ้าน

ปี 2553
ตลอดปี

จานวนห้อง
จานวนยา
จานวนห้องยา
1 ชุด

-

- ปรับปรุ งเปลี่ยนระบบเครื่ องเสี ยง/ไมโครโฟน
- ปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั 1 หอพักอาคาร 12, 13 และ 14
เป็ นห้องอ่านหนังสื อ ทารายงาน และทบทวนรายวิชา

เม.ย.-พ.ค.53
ตลอดปี

6 ห้อง/3 อาคาร

-

240,000
-

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

1-4 เครื่ อง/อาคาร ง.บริ การฯ
100% ของผูใ้ ช้บริ การ
ง.หอพักฯ
2 ที่ บริ เวณหอพัก
ง.หอพักฯ
หญิงและหอพักชาย
1 ที่/อาคาร
ง.หอพักฯ
1 ห้อง/อาคาร
ง.หอพักฯ
4 เครื่ อง (หอหญิง)
2 เครื่ อง (โซนหอหญิง
และชาย)
1 ห้อง/อาคาร
1 ห้อง/อาคาร

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

ห้องประชุมหอพัก
อาคาร 15
หอพักอาคาร 12, 13
และ 14

ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ
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ระยะ
เวลา
ตลอดปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ปรับปรุ งห้องโถงล่าง หอพักอาคาร 5 และ 6 เป็ น
ห้อง อ่านหนังสื อ ทารายงาน และทบทวนรายวิชา
- ปรับปรุ งห้องเก็บของหอพักอาคาร 5
และ 6 เป็ นห้องรับรองผูป้ กครองนักศึกษา
6.2 ด้ านการพัฒนานักศึกษา
6.2.1 จัดผูป้ กครองหอพักประจาทุกอาคาร
6.2.2 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักดูแลนักศึกษาทุกอาคาร
6.2.3 จัดคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก 1 คน/
นักศึกษา 100 คน
6.2.4 ประเมินผลความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การ

6.2.5 ตรวจงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านการรักษาความสะอาด
6.3 ด้ านการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานหอพักนักศึกษา
6.3.1 จัดทาคู่มือหอพักนักศึกษา

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1 ห้อง/อาคาร

งปม.
(บาท)
-

หอพักอาคาร 5 และ 6

ง.หอพักฯ

ตลอดปี

1 ห้อง/อาคาร

-

หอพักอาคาร 5 และ 6

ง.หอพักฯ

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

1 คน/อาคาร
จานวนคน
จานวนคน

-

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

ตลอดปี

- ระดับความพึง
พอใจ
- ระดับความไม่พึง
พอใจ
จานวนครั้งของการ
ตรวจงาน/การ
ประเมิน

-

ทุกอาคาร
15 คน
94 คน(หอพักกองกิจ/
ในกากับ)
> 3.51

-

> 3.51
ทุกวัน

ง.หอพักฯ

จานวน 3,500 เล่ม

-

ใส่หอ้ งพักทุกห้อง
(หอพักกองกิจ/ใน
กากับ)

ง.หอพักฯ

ตลอดปี

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.หอพักฯ
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ระยะ
เวลา
ตลอดปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.3.2 ร่ วมปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลหอพักนักศึกษา
6.3.3 ร่ วมจัดทา WEBSITE จองห้องพัก
6.3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรหอพัก
6.4 ด้ านบริการและสวัสดิการ
6.4.1 บริ การและอานวยความสะดวกนอกเวลาราชการ

ระยะ
เวลา
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั
1 ฐานข้อมูล
1 Web
จานวนคน

งปม.
(บาท)
20,000

ตลอดปี

ทุกวันยกเว้น
วันหยุด
เทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์

-

ตลอดปี

จานวน
ไปรษณี ยภัณฑ์

500 บาท/ปี

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1 ระบบ
1 โครงการ
1 ครั้ง/ปี

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

นอกเวลาราชการ

ง.หอพักฯ

ไปรษณี ยภัณฑ์
ธรรมดา/ลงทะเบียน

ง.หอพักฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

- วันราชการ
เวลา 16.30–
21.00 น.วันหยุดเวลา
8.30-16.30
น.และทุกวัน
เวลา 21.0005.30 น.

6.4.2 จัดบริ การจ่ายไปรษณี ยภัณฑ์นกั ศึกษาใน
หอพักที่มีประสิ ทธิภาพ
6.4.2.1 เช่าตูไ้ ปรษณี ยภัณฑ์ 1 ตู ้
6.4.2.2 บริ การรับ-ส่งไปรษณี ยภัณฑ์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดย
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กลยุทธ์

- รับ-จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ที่สานักงานหอพัก

ระยะ
เวลา
ทุกวัน

- จ่ายไปรษณี ยภัณฑ์ธรรมดาถึงห้องพัก

ทุกวัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

ส่งใบแจ้งไปรษณี ยภัณฑ์ลงทะเบียน/EMS ถึง
ห้องพัก

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั
จานวน
ไปรษณี ยภัณฑ์
จานวน
ไปรษณี ยภัณฑ์
ภายใน 1 วัน

งปม.
(บาท)
-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ง.หอพักฯ

-

100% ของ
ไปรษณี ยภัณฑ์
100% ของ
ไปรษณี ยภัณฑ์ธรรมดา
100% ของผูใ้ ช้บริ การ

-

> 3.51

ง.หอพักฯ

100% ของผูใ้ ช้บริ การ
(ภายในเวลาที่
กาหนด)

ง.บริ การฯ

สร้างความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
นักศึกษาในหอพัก
ทุกอาคาร/24 ชม.

ง.หอพักฯ

-

- ประเมินผลการให้บริ การ

ตลอดปี

6.4.3 บริ การให้เช่าชุดครุ ย-ราชปะแตน

ตลอดปี

- ระดับความพึงพอใจ
- ระดับความไม่พึง
พอใจ
จานวนคน

ตลอดปี

กาหนดเขตชัดเจน

-

ตลอดปี

จานวนคน/ระดับ
ความพึงพอใจ

-

6.5 ด้ านการรักษาความปลอดภัย แผนงานจัดให้มีระบบ
รักษาความปลอดภัยใน หอพักนักศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
6.5.1. มีร้ ัวและลารางกั้นเขตหอพัก

6.5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีทกั ษะ ให้บริ การ และ
การประสานงานประจาหอพัก

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

ง.หอพักฯ
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อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนกล้อง

งปม.
(บาท)
1,400,000

1 กล้อง/อาคาร

ง.หอพักฯ

ตลอดปี
พ.ค.53
ปี 2553

อาคารละ 1 จุด
อาคารละ 1 จุด
1 จุด

260,000
-

2 อาคาร (1,6)
3 อาคาร (12 ,13, 14)
พร้อมใช้งาน

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

ตลอดปี
ปี 2553
ปี 2553

จานวนครั้ง
ประเมินฯ
จานวนครั้ง

-

ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ
ง.หอพักฯ

3. รับรองมาตรฐานสุดยอดที่พกั เอกชน

ปี 2553

1 ครั้ง

-

< 20 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
ทุกครั้งที่ได้รับ
หนังสื อเชิญประชุม
นักศึกษามีที่พกั
เหมาะสมในหอพัก
เอกชน

แผนงาน จัดบริการอาหารและเครื่องดืม่ มาตรฐานตามหลัก
สุ ขาภิบาล
1. มีเจ้าหน้าที่โภชนาการ
2. มีคณะกรรมการคัดเลือกและควบคุมผูป้ ระกอบการ

ตลอดปี
ตลอดปี

กลยุทธ์

2. ตรวจเยีย่ มนักศึกษา และ
รับรองมาตรฐานทีพ่ กั เอกชน
ตรวจเยีย่ มนักศึกษา และรับรอง
มาตรฐานทีพ่ กั เอกชน

3. จัดให้ มกี ารจาหน่ ายอาหารเครื่องดืม่ ทีห่ ลากหลาย ได้
มาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.5.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ดทางเข้า-ออกบริ เวณ
หอพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
6.5.4 มีระบบสัญญาณเตือนภัย
6.5.5 ติดตั้งระบบ scan ลายนิ้วมือ
6.5.6 มีอาคารรับรองผูป้ กครองและควบคุมระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด
8. จานวนครั้งความไม่ ปลอดภัย
1. มีแบบประเมินสุดยอดหอพักเอกชน
2. ประชุมร่ วมกับผูป้ ระกอบการหอพักเอกชนและพมจ.สงขลา

ดัชนีชี้วดั

จานวนคน
จานวนคน

-

1 คน
มีการคัดเลือกอย่าง
โปร่ งใส นักศึกษามี
ส่วนร่ วม

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)
กาลัง
ดาเนินการ

รอแบบ
รองบฯ

ง.หอพักฯ

ง.บริ การฯ
ง.บริ การฯ
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ระยะ
เวลา
มิ.ย. – ก.ย. 53

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. มีผปู ้ ระกอบการจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มอย่าง
หลากหลาย
4. อบรมให้ความรู ้ดา้ นสุขาภิบาลอาหารแก่ผปู ้ ระกอบการ
ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
5. ตรวจเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละสารเคมีตกค้างในอาหารและ
เครื่ องดื่ม
6. ปรับปรุ งสถานที่นงั่ รับประทานอาหารให้เพิม่ มากขึ้น
โดยซ่อมแซมโต๊ะชุดม้านัง่ จัดทาซุม้ ดอกเห็ด และปลูก
พันธุ์ไม้หอม ไม้ประดับตกแต่งลานบริ เวณ

4. จัดให้ มรี ้ านสวัสดิการต่ าง ๆ
ทีเ่ อือ้ ต่ อการพัฒนาการเรียนรู้ และ
ส่ งเสริมคุณภาพชีวติ แก่ นักศึกษา

ระยะ
เวลา
ตลอดปี

ตลอดปี

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

65 ร้าน ได้มาตรฐาน
CleanFood
GoodTaste
1 ครั้ง

ง.บริ การฯ

40,000.-

ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

ง.บริ การฯ

-500,000.- 4,000.-

-ที่นงั่ เพิม่ ขึ้น 100 ที่
นัง่
- บรรยากาศที่ดี
กว่าเดิม
> 3.51

ง.บริ การฯ

มีการคัดเลือกอย่าง
โปร่ งใส นักศึกษามี
ส่วนร่ วม
17 บริ การ

ง.บริ การฯ

> 3.51

ง.บริ การฯ

จานวนร้าน/มี
คุณภาพ
จานวนคน

ภาคเรี ยนที่ 1 - จานวนครั้ง
2
ตลอดปี
- จานวนที่นงั่
- จานวนพันธุ์ไม้
ประดับ

7. ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ

ตลอดปี

1. มีคณะกรรมการคัดเลือกและควบคุมผูป้ ระกอบการ

ตลอดปี

ระดับความพึง
พอใจ
จานวนคน

2. จัดให้มีบริ การสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั
นักศึกษา
3. ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ

ตลอดปี

จานวนสิ่ งบริ การ

ตลอดปี

ระดับความพึง
พอใจ

6,000.-

-

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.บริ การฯ

ง.บริ การฯ

จัด1ครั้ง/ภาค

ง.บริ การฯ
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งปม.
(บาท)
-

ดัชนีชี้วดั

กลยุทธ์
5. จัดให้ มรี ะบบบริการสุ ขภาพ
อนามัยนักศึกษาทีห่ ลากหลาย

.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยกับ
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์

ระยะ
เวลา
ตลอดปี

2. โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตลอดปี

3. โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ (บัตรทอง)
(ไม่ ต้องรั บภาระชาระเงินค่ ารั กษาพยาบาลส่ วนเกินสิ ทธิ์ ใน
โครงการที่ 1 และ 2)

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั
นักศึกษาที่ชาระเงิน
ค่าบารุ งสุขภาพ

นักศึกษาและ
บุคลากรมีสิทธิเข้า
รับการักษาพยาบาล
ได้ทวั่ โลก เข้าได้ท้ งั
สถานพยาบาลของ
รัฐและเอกชนทัว่
โลก
บัตรทอง

งปม.
(บาท)
-

-

-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

- 100% ของ
ผูใ้ ช้บริ การ
- นักศึกษาที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
รับบริ การในการพบ
แพทย์เฉพาะทาง
-100% ของ
ผูใ้ ช้บริ การ
-ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
-เป็ นระบบสวัสดิการ
แก่บุคคลใน
ครอบครัวของ
บุคลากร
นักศึกษาทุกคน
(ยกเว้นบุตร
ข้าราชการมีอายุต่า
กว่า 20 ปี และ
นักศึกษาที่เป็ น
ข้าราชการ/มี
ประกันสังคม)

ง.บริ การฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.บริ การฯ

ง.บริ การฯ

4. จัดให้มีคลินิกสุขภาพบริ การรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4.1 จัดแพทย์และ/หรื อพยาบาลประจาคลินิกสุขภาพ
บริ การรักษาพยาบาลปฐมภูมินอกเวลาราชการ
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.2 จัดรถฉุกเฉิ นส่งนักศึกษาป่ วยพบแพทย์โรงพยาบาล
สงขลานคริ นทร์
4.3 จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาป่ วยใน
ยามวิกาล
4.4 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ วิธีการใช้สิทธิ์เข้ารับ
บริ การด้วยรู ปแบบต่างๆ
4.5 เยีย่ มเยียนนักศึกษาที่เจ็บป่ วยเพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้กาลังใจ และประสานงานคณะ/ผูป้ กครอง
5. จัดให้มีหอ้ งยาสามัญประจาบ้านในหอพัก
6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู ้และรณรงค์
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค
7. ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์
8. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ 5 วิทยาเขต

มีแพทย์/พยาบาล

ตลอดปี

24 ชม.

-

ตลอดปี

ทุกวัน

36,000

ตลอดปี

จานวนครั้ง/รู ปแบบ

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั

งปม.
(บาท)
-

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2 – 3 คน/วัน

ง.บริ การฯ

นศ.ถึง รพ . ภายใน
เวลา 10-15 นาที
นักศึกษาป่ วยทุกคน

ง.บริ การฯ

-

นักศึกษาทุกคน

ง.บริ การฯ

จานวนครั้ง

-

นักศึกษาป่ วยทุกคน

ง.บริ การฯ

ตลอดปี
ตลอดปี

จานวนห้อง
จานวนครั้ง

25,000
20,000

11 ห้อง (ทุกอาคาร)
นักศึกษาทุกคน

ง.หอพัก
ง.บริ การฯ

ตลอดปี
1 ครั้ง

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

10,000

นศ. /บุคลากร
แลกเปลี่ยนแนวทาง
แก้ปัญหาและ
ประสบการณ์ที่ดี

ง.บริ การฯ
ง.บริ การฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.บริ การฯ
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ระยะ
เวลา
ตลอดปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภท จัดสรรทุนการศึกษา
- ประเภททุนขาดแคลน
ทุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดีตาม
เกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยและแหล่ ง - ประเภททุนเรี ยนดี
- ทุนทางานแลกเปลี่ยน
ทุน
มีระบบติดตามผลนักศึกษา/นักเรี ยนทุนฯ
- เยีย่ มบ้าน /เยีย่ มโรงเรี ยน
- รายงานผลการเรี ยน
- กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
7. จัดสรรเงินให้ ก้ ยู มื ตามเกณฑ์
- กองทุนเงินให้กยู้ มื ที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ของกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่
การศึกษา
- เผยแพร่ คู่มือการสมัครงานผ่านโปรแกรม PSU job search
8. จัดอบรมและเผยแพร่ ข้อมูล
- โปรแกรมอาชีพอิสระ
อาชีพ อาชีพอิสระการศึกษาต่ อ
- โปรแกรมการศึกษาต่อ
และการสมัครงาน
9. จัดบริการวิชาทหารตาม
ระเบียบการศึกษา

จานวนนักศึกษา

งปม.
(บาท)
เงินรายได้
และแหล่ง
ทุนอื่นๆ

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา

ตลอดปี

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่ขอรับทุน

ง.แนะแนวฯ

30,000

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่ขอรับทุน

ง.แนะแนวฯ

จานวนนักศึกษาที่
ได้กยู้ มื

-

100%ของผูม้ ีสิทธิ์กยู้ มื

ง.กองทุน

จานวนนักศึกษา
ที่เข้าชมโปรแกรม

-

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.สารสนเทศฯ
10,000 คน
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ระยะ
เวลา
ตลอดปี

กลยุทธ์
10. จัดให้ มอี าคารสนามกีฬา
อุปกรณ์ กฬ
ี าและอุปกรณ์ อนื่ ๆ ที่
เอือ้ ต่ อการจัดกิจกรรมกีฬาให้ ได้
มาตรฐานและเพียงพอ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุ งสระว่ายน้ า ระยะ 25 เมตร
- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องพื้นสระ และพนังสระ ใหม่
- เปลี่ยนทรายกรอง เครื่ องกรองน้ า
- เปลี่ยนมอเตอร์สระว่ายน้ า 1 ตัว
3. แผนจัดซื้ออุปกรณ์ กฬ
ี า และอุปกรณ์ ทสี่ ่ งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สาหรับบริ การนักศึกษา บุคลากร
และบุคคลทัว่ ไป
- จัดซื้อเครื่ องบริ หารร่ างกาย สาหรับสาหรับให้บริ การ
ในศูนย์บริ หารร่ างกาย
- จัดซื้ออุปกรณ์โครงงานสาหรับทากิจกรรมของ
นักศึกษา
- จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลสนามกีฬา
- จัดซื้อรถกระบะ สาหรับใช้ในการจัดทากิจกรรมของ
นักศึกษาและขนอุปกรณ์ในการดูแลสนามกีฬา
- จัดซื้อเบาะยูโด

มิ.ย - ก.ค.53

ดัชนีชี้วดั

งปม.
(บาท)

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ง.พัฒนากีฬา

พื้นและผนังสระ
ว่ายน้ ามีสภาพดีข้ ึน
คุณภาพน้ าดีข้ ึน
มีเครื่ องมอเตอร์สระ
ว่ายน้ าใหม่

650,000
15,000
25,000

สระว่ายน้ ามีพ้นื
กระเบื้องใหม่
น้ าในสระว่ายน้ าดีข้ ึน
1 ตัว

2553

จานวน / ลูก

60,000

จานวน / ลูก

ง.พัฒนากีฬา

2553

จานวน / ลูก

2 ล้าน

จานวน / ชุด

ง.พัฒนากีฬา

2553

จานวน / ชุด

30,000

จานวน / ชุด

ง.พัฒนากีฬา

2553
2553

จานวน / ชุด
จานวน / เครื่ อง
1 คัน

20,000
250,000

จานวน / เครื่ อง
1 คัน

ง.พัฒนากีฬา
ง.พัฒนากีฬา

2553

80 ชุด

900,000

จานวน / ชุด

ง.พัฒนากีฬา

ก.ค.53
ก.ค.53

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)
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ระยะ
เวลา

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
11. จัดให้ มอี าคารกิจกรรมนักศึกษา และ - ปรับปรุ งห้องน้ าระบบท่อและบ่อเกรอะอาคาร
อุปกรณ์ อนื่ ๆ ทีเ่ อือ้ ต่ อการจัด กิจกรรม กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน และเพียงพอ - ปรับปรุ งห้องประชุมองค์การนักศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย 53
มิ.ย – ก.ค.53

ดัชนีชี้วดั
ห้องน้ ามีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
ห้องประชุมมีระบบ
โสตทัศนูปกรณ์และ
เครื่ องเสี ยงพร้อม

งปม บาท
1,000,000

เป้ าหมาย
18 ห้อง

ผู้รับผิดชอบ
ง.กิจกรรมฯ

120,000

ห้องประชุม
องค์การ
นักศึกษา

ง.กิจกรรมฯ

อืน่ ๆ (เงือ่ นไข)

12. จัดให้ มกี ารสารวจความต้ องการความ
จาเป็ นของนักศึกษา
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วัตถุประสงค์ 2. เพือ่ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ นักเรียนนักศึกษาด้ อยโอกาสนักศึกษากลุ่มพิเศษ และนักศึกษาทีม่ ีความสามารถพิเศษในรูปแบบทุนการศึกษาและรูปแบบอื่น ๆ
งปม.
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
เป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
พ.ย.53 – มี.ค. จานวนนักเรี ยนทุนฯ
260,000 นักเรี ยนโรงเรี ยน
ง.แนะแนวฯ
1. จัดให้ มที ุนการศึกษาและแสวงหา - โครงการ “ต้นกล้าสงขลานคริ นทร์”
54
ขยายโอกาสทาง
แหล่ งทุนเพิม่ มากขึน้ สาหรับนักเรียน
การศึกษา และ
นักศึกษาด้ อยโอกาส และนักศึกษา
มัธยมประจาตาบล
กลุ่มพิเศษ เช่ น นักศึกษาพิการ
จานวน 30 คน
นักศึกษาทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากเหตุ
จลาจล การก่ อการร้ าย ภัยพิบัตติ ่ าง ๆ
- ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ม.อ.ที่ได้รับผลกระทบ
ตลอดปี
จานวนนักศึกษา
200,000 นักศึกษาที่ได้รับ
ง.แนะแนวฯ
เป็ นต้ น
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ผลกระทบฯ
5 วิทยาเขต
- โครงการรับนักศึกษามีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
มี.ค. – มิ.ย. 53
จานวนนักศึกษา
ง.พัฒนากีฬา
2. จัดให้ มโี ครงการรับนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษด้ านกีฬา
(กีฬาช้างเผือก)
นักเรียนทีไ่ ด้ รับผลกระทบจาก
- จัดให้มีโครงการรับนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ความไม่ สงบในจังหวัด
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เข้า เรี ยน
ชายแดนใต้ เข้ า เรียนในมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัย
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อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

เป้าประสงค์ ที่ 3 กองฯ มีการบริหารจัดการเชิ งรุ กทีม่ ีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
วัตถุประสงค์ 1 เพือ่ บูรณาการงานกิจการนักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต อย่ างเป็ นระบบ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรือ
คณะทางานต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับงาน
กิจการนักศึกษา

-

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักนักศึกษา

- คณะกรรมการบริ หารทุนสงขลานคริ นทร์
- คณะกรรมการบริ หารทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ควบคุมดูแลร้านค้าจาหน่าย
อาหารและให้บริ การต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่ งอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา
2. กาหนดแผนการปฏิบัตงิ านร่ วมกับ
คณะและวิทยาเขต

ระยะเวลา
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน
ทุกเดือน
ทุกปี

งปม
บาท

เป้ าหมาย

ภาคเรี ยนที่
1-2

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.แนะแนวฯ
จานวนครั้ง

อ.มีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน

12 ครั้ง
2 ครั้ง
200,000

ปี ละ 6 ครั้ง

ง.ธุรการฯ
ง.บริ การฯ
ง.แนะแนวฯ
ง.แนะแนวฯ

ทุกปี
ทุกปี

- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง แผนกลยุทธ์และการดาเนิน 15 ต.ค.52
งานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา
- โครงการพัฒนาการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
26 – 27 มี.ค.52

จานวนครั้ง

1,000.-

อย่างน้อย ภาคเรี ยน
ละ 1 ครั้ง

ง.บริ การฯ

จานวนโครงการ

27,000

1 โครงการ/ 70 คน

กองกิจฯ

จานวนโครงการ

70,000

1 โครงการ/ 70คน

กองกิจฯ
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ดัชนีชี้วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

ก.พ. – มี.ค.
53

กรรมการจาก 5 วข.
มีส่วนร่ วมการ
ดาเนินงาน

งปม
บาท
-

เป้ าหมาย
1 โครงการ/ คน

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.บริ การฯ

- โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา 5 วิทยาเขต
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วัตถุประสงค์ 2 เพือ่ ให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่ งใส และตรวจสอบได้
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

1. จัดอบรมให้ ความรู้ กระตุ้นและสร้ าง
จิตสานึกให้ บุคลากรปฏิบัตงิ านโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการสัมมนาสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาประจาปี
- กลยุทธ์จิตสานึกและการทางานเป็ นทีม

มี.ค.52

จานวนคน

2. ปรับและวางระบบบริหารจัดการให้
มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้

- การจัดสรรนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา

ปี 2553

จานวนคน

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ทุกคน

กองกิจฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

นักศึกษาปี 1 ทุกคน งานหอพักนักศึกษา
นักศึกษารุ่ นพี่ตามเกณฑ์

- การดาเนินงานการเงินกองกิจการนักศึกษา
- การคัดเลือกผูป้ ระกอบการร้านค้า
- การคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน
- จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
- ออกใบรับรองการทากิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา

3. กาหนดมาตรฐานการให้ บริการทีม่ ี
ระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน

งปม
บาท
50,000

1. มีมาตรฐานการเข้าพักในหอพัก/ขั้นตอนการให้บริ การหอพัก
นักศึกษา

-

เงินทุกประเภท
ทุกร้าน
ทุกคน
100%

ทุกงาน
งานบริ การฯ
ทุกงาน
งานกิจกรรม

-

100%

งานกิจกรรม

-

วิทยาเขตหาดใหญ่

ง.หอพักฯ
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จานวนเงิน
18 – 20 มี.ค.52
จานวนร้าน
จานวนคน
ตลอดปี
มีการจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษาทุกคน
ตลอดปี
มีการออกใบรับรอง
การทากิจกรรม
นักศึกษาทุกคน
ตลอดปี
1 มาตรฐาน
6 ขั้นตอน

กลยุทธ์
4. มีการวัดความพึงพอใจและไม่ พงึ
พอใจของนักศึกษาและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
เพือ่ นาผล ไปปรับปรุงการให้ บริการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

5. เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาและประชาชน - โครงการวิง่ หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
- คณะกรรมการพิจารณาร้านค้า
เข้ ามามีส่วนร่ วมตามระดับการมีส่วน
- คณะกรรมการกองทุนให้กยู้ มื
ร่ วม คือการให้ ข้อมูลปรึกษาหารือ
- โครงการเสริ มสร้างสมรรถะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้
ร่ วมกัน การให้ เข้ ามาเกีย่ วข้ อง การ
ร่ วมมือกันและการเสริมอานาจ
ประชาชนผ่านกิจกรรมต่ าง ๆ
- โครงการทัวร์กีฬา กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กร
6. มีการสร้ างเครือข่ ายและจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้านกีฬา
เพือ่ สร้ างความสัมพันธ์ กบั นิสิต
- โครงการกีฬาชาวหอ
นักศึกษา และผู้เกีย่ วข้ อง

- โครงการประชุมสัมมนาผูน้ าองค์กรกิจการนักศึกษา 5 วิทยา
เขต

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

ระดับความพึงพอใจ

ส.ค.

จานวนโครงการ/คน

200,000

1 โครงการ/ 4,000คน ง.พัฒนากีฬา
ง.บริ การ
ง.กองทุนฯ
ง.แนะแนวฯ

ตลอดปี

จานวนโครงการ/คน

100,000

5 โครงการ/300 คน

ปี 2553

จานวนนักศึกษา/
บุคลากร

10,000

1,000 คน

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา/
บุคลากร

200,000

5 โครงการ/300 คน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

นักศึกษาที่ใช้บริ การ ง.บริ การ

ชมรมกีฬา
คณะกรรมการ
ประสานงาน
หอพัก
ง.กิจกรรมฯ

58

K:\แผนปฏิบตั ิการปี 53 (13 ก.ค.53 )\บทที่ 3 เป้ าประสงค์ 3-4.doc

ระยะเวลา

กลยุทธ์

7. มีระบบรวบรวมจัดการข้ อร้ องเรียน
/ ข้ อเสนอแนะ / ข้ อคิดเห็น เพือ่ ตอบ
คาถามและหรือนามาปรับปรุง
คุณภาพการให้ บริการ
8. มีช่องทางการสื่อสารและการรับฟัง
ความต้ องการของนักศึกษา และ
ผู้เกีย่ วข้ อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

งปม บาท

เป้ าหมาย

- โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ บัณฑิตอุดมคติไทย

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา/
บุคลากร

- โครงการเครื อข่ายนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนักศึกษา 5 วิทยาเขต

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา/
บุคลากร

1. มีระบบรวบรวมจัดการข้อร้องเรี ยน

ตลอดปี

จานวนนักศึกษา

-

100%ของนักศึกษา
ที่ร้องเรี ยน

ทุกงาน

- มีช่องทางการรับฟังสื่ อสารและช่องทางการรับฟังความ
ต้องการของนักศึกษา เช่น
- ข่าวสาส์นหอพัก
- web site
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- E-Mail
- face book

ตลอดปี

จานวนฉบับ

-

1 ฉบับ/เดือน
(สอดในห้องพัก)

ทุกงาน

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

ง.กิจกรรมฯ

ง.แนะแนวฯ
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1,000,000 5 โครงการ/500 คน

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ 3 เพือ่ พัฒนาความก้ าวหน้ าของบุคลากรอย่ างเป็ นระบบ ทัง้ ด้ านระดับความรู้ และระดับความสามารถทางวิชาการ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
1. พัฒนาบุคลากรเข้ าสู่ ตาแหน่ งชานาญ - ส่งเสริ มบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่ง
- แต่งตั้งผูใ้ ห้คาแนะนา/ ปรึ กษาแก่ผทู ้ าผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง
การ/เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ
ชานาญการ

งปม
บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
กองกิจฯ
กองกิจฯ

ตลอดปี
ตลอดปี

จานวนคน
จานวนคน

ทุกคน
ทุกงาน

2. มีระบบกลไกเสริมสร้ างและจูงใจให้
บุคลากรทาผลงานทางวิชาการ

- นาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทัว่ กัน

ตลอดปี

จานวนผลงาน

ทุกครั้ง

3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง

- ส่งเสริ มให้บุคลากรอบรม/ ประชุม/ สัมมนาตามที่มหาวิทยาลัย /
งานงานอื่นจัดขึ้น

ตลอดปี

อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

ทุกคน

4. จัดหางบประมาณสนับสนุนให้
เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร เช่ น
เรื่องการฝึ กอบรม ศึกษาดูงานหรือ
การทาวิจยั

- เสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ทุกปี

จานวนเงิน

จานวนมากที่เพียงพอ

งานธุรการ
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-

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

วัตถุประสงค์ 4 เพือ่ พัฒนาระบบการจัดการฐานข้ อมูล และการให้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
1. จัดให้ มฐี านข้ อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
ทันสมัยสาหรับการบริหารจัดการ

พัฒนาฐานข้อมูลกิจการนักศึกษาต่าง ๆ เช่น
- ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
- ฐานข้อมูลกูย้ มื
- ฐานข้อมูลทุนการศึกษา
- ฐานข้อมูลวินยั นักศึกษา
- ฐานข้อมูลการสมัครงานและงานพิเศษ
- ฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ
- ฐานข้อมูลหอพักนักศึกษา

2. จัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอืน่ ๆ - จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ของบประมาณ
ให้ เพียงพอกับความต้ องการในทุก
ภารกิจของกองฯ
3. จัดอบรมให้ ความรู้ บุคลากรเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่ างต่ อเนื่อง

- จัดอบรมเรื่ องไวรัสคอมพิวเตอร์ และการป้ องกัน
- จัดอบรมการใช้งาน web browser

งปม
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยา

ฐานข้อมูล
กิจการนักศึกษา
มีประสิ ทธิภาพ

งาน
สารสนเทศ

ทุกปี
ทุกปี

บุคลากรทุกคนมี
เครื่ องคอมฯ ที่มี
สภาพดี

อุปกรณ์ช่วยใช้งาน
มีความเพียงพอ

งาน
สารสนเทศ

ทุกภาค
การศึกษา
ทุกปี

ไวรัสคอมพิวเตอร์
ไม่ระบาดในกองฯ
บุคลากรใช้งาน
web browser เป็ น

ใช้งานคอมพิวเตอร์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

งาน
สารสนเทศ
งาน
สารสนเทศ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)
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เป้ าหมาย

ตลอดปี

ดัชนีชี้วดั

วัตถุประสงค์ 5 เพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงานให้ เป็ นระบบและต่ อเนื่อง เพื่อช่ วยให้ ลดความสูญเสี ยที่ อาจเกิดขึน้ เนื่องจากความเสี่ ยงต่ าง ๆ
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
งปม บาท
1. บริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน
COSO

- โครงการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องยาสามัญประจาบ้าน
(นานาโอสถ) และการปฐมพยาบาลช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
- โครงการให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การป้ องกันและ ระงับ
สาธารณะภัยในหอพักนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

2 มี.ค.53

จานวนนักศึกษา

13,000

94 คน

ง.หอพักฯ

26 มิ.ย.53

จานวนนักศึกษา

55,000

150 คน

ง.หอพักฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

กรรมการ
หอพัก/
นักศึกษา
ผูส้ นใจ
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เป้ าหมาย

เป้าประสงค์ ที่ 4 เพือ่ เสริมสร้ างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์ กร สู่ การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ทมี่ ีการจัดการหาความรู้ เพือ่ ให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพือ่ พัฒนาการทางานเป็ นทีม มีจติ สานึกแห่ งการเรียนรู้
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดัชนีชี้วดั

ทุกปี
1. ให้ บุคลากรทางานเป็ นทีมเพือ่ พัฒนา - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา
- คณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ / มหาวิทยาลัย
ทุกปี
องค์ กรโดยแต่ งตั้งคณะทางานชุด
- คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานกองฯ
ทุกปี
จานวนคน
ต่ าง ๆ
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองกิจฯ
ทุกปี
- คณะกรรมการประเมินผลบุคลากรกองฯ
ทุก 6 เดือน
- คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา ม.สงขลานคริ นทร์ ปี 2553 เกณฑ์การประเมินของ
สกอ.และมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ 2 เพือ่ พัฒนา KPLs ให้ สอดคล้ องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของกองฯ
2. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่
พัฒนา KPIs ให้ สอดคล้ องกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ดัชนีชี้วดั

ทุก 6 เดือน

จานวนคน

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ทุกโครงการ

กองกิจฯ

-

บริ หารจัดการหอพัก
มาตรฐานเดียวกัน 5
วิทยาเขต

งานหอพัก
นักศึกษา

งปม
บาท

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ทุกภารกิจ

งาน/ กองฯ

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)
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จัดประชุม/ทบทวน KPIs ของกองฯ

ระยะเวลา

งปม
บาท

วัตถุประสงค์ ที่ 3 เพือ่ สร้ างระบบ Knowledge Management และสร้ าง/จัดเก็บองค์ ความรู้อย่ างเป็ นระบบ เพือ่ ให้ เกิดเป็ นขุมความรู้ด้านกิจการนักศึกษา
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดัชนีชี้วดั
งปม
บาท
- จัดให้บุคลากรที่มีความรู ้ปฏิบตั ิงานด้านกิจการนักศึกษาและ
ตลอดปี
จานวนคน
1. ส่ งเสริมให้ บุคลากร
จัดพิมพ์เผยแพร่
แลกเปลีย่ นถ่ ายทอดและ
- ส่งบุคลากรศึกษาดูงานต่างสถาบัน
ปี 2553
จานวนคน
เผยแพร่ ความรู้
_
- โครงการประชุมสัมมนาผูป้ ฏิบตั ิงานกองทุนฯ 5 วิทยาเขต
- โครงการสัมมนาผูป้ ฏิบตั ิงานวินยั นักศึกษา 5 วิทยาเขต
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการความรู ้ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานส่วนกลาง ส่วนคณะ และ
ต่างวิทยาเขต
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้ หัวข้อ “ความสาเร็ จ
ของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ เครื อข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
- โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการความรู ้ หัวข้อ “การ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์เชิง
สร้างสรรค์เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

พ.ค./ต.ค.
ตุลาคม 53

จานวนโครงการ

เม.ย

มีการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ก.ย.

พ.ค.

20.000
20,000
30,000

เป้ าหมาย
ทุกภารกิจที่มี
ผลงาน
5 คน
2โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งานหอพัก
นักศึกษา
ง.กองทุนฯ
ง.วินยั ฯ

1 โครงการ/45คน

งานกิจกรรม

จานวนโครงการ/คน 150,000

1 โครงการ/80 คน

งานกิจกรรม

จานวนโครงการ/คน 100,000

1 โครงการ/60 คน

งานกิจกรรม

อืน่ ๆ
(เงือ่ นไข)

5 วิทยา
เขต

2. สร้ าง/ประมวลองค์ ความรู้
ด้ าน กิจการนักศึกษา
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