กนศ.1
ปฏิทนิ งานของกองกิจการนักศึกษา ปี 2554
วัน เดือน ปี
กิจกรรม/ขั4นตอน
งานธุรการ
ทุกวันศุกร์ที 4 ของเดือน (ภาคเช้า) - ประชุมทีมผูบ้ ริ หารกองกิจการนักศึกษา
ทุกวันศุกร์ที 4 ของเดือน (ภาคบ่าย) - ประชุมเจ้าหน้าทีกองกิจการนักศึกษา
ทุกวันพฤหัสบดีของเดือน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา
ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ที 4 ของเดือน - ประชุมพบอธิการบดี
Jul-53
- จัดทํางบประมาณ เงินรายได้และเงินงบประมาณ
- รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล
- นําเสนอพิจารณา/ส่งกองแผนงาน
ตลอดปี
- ควบคุม รายรับ-รายจ่าย เงินทุกประเภทรายได้ เงินงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่ายเงินค่าบํารุ งกิจการนักศึกษา
และเงินยืมทีใช้ในการดําเนินงานกองกิจการนักศึกษา
- ให้คาํ แนะนํา ตรวจสอบ/ลงบัญชี/ขออนุมตั ิเบิกจ่าย
สัปดาห์แรกของเดือน
- สรุ ป รายรับ-รายจ่าย เงินทุกประเภทของกองฯ
1-30 กย.54
- จัดทําปฏิทินแผนการปฏิบตั ิงานของกอง
- ดําเนินการเลือนขั4นเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรของกองฯ ปี งบประมาณ 2553
ครั4งที 1
28 ก.พ.54
- ผูถ้ ูกประเมินเขียนรายงานการดําเนินงานตาม (Tor) ส่งผูบ้ งั คับบัญชา
3 มี.ค.54
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
7 มี.ค.54
- ส่งผลการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัย/และประกาศผล
1 เม.ย.54
- เลือนขั4นเงินเดือน ครั4งที 1
ครั4งที 2
18 ส.ค.54
- ผูถ้ ูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดําเนินงานตาม (Tor) ส่งผูบ้ งั คับบัญชา
25 ส.ค.54
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
5 ก.ย.54
- ส่งผลประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
ก.ย. 54
- ยืนยันการจ้างและเพิมค่าจ้างลูกจ้างชัว คราว/พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดสรรเงินรางวัลประจําปี
สัปดาห์สุดท้ายของปี
- จัดงานปี ใหม่ของกองฯ
ตลอดปี
- ดําเนินการเกียวกับวัสดุสาํ นักงาน
- จัดหา/จัดทําบัญชี-ควบคุมการใช้
- รับ-จ่าย
ตลอดปี
- ดําเนินการเกียวกับการเงินต่าง ๆของกองฯ
- รับ-จ่าย ลงบัญชี ควบคุมจัดทํารายงาน

วัน เดือน ปี
มี.ค.54

ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54
พ.ค.54
มิ.ย.54
หลังเสร็ จสิ4นโครงการ
ก.ค.54

18 ก.ย.53
ต.ค.53
ก.พ.54
มี.ค.54
พ.ค.54

ต.ค.53
ทุกสิ4นเดือน

15-25 ต.ค.53

กิจกรรม/ขั4นตอน
- โครงการสัมมนาเจ้าหน้าทีกองกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2554
ประชุมจัดเตรี ยมงานโครงการปฐมนิเทศ ปี 2554
- ประชุม ครั4งที 1 ประชุมเจ้าหน้าทีเพือวางแผน/กําหนดรู ปแบบ
- ประชุม ครั4งที 2 ประชุมผูน้ าํ กลุ่มกิจกรรมเพือหารื อการจัดเตรี ยมงาน แต่งตั4งคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุม ครั4งที 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือกําหนดกิจกรรม
- ประชุม ครั4งที 4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือรายงานความคืบหน้า/และติดตามงานขออนุมตั ิโครงการ/ยืมเงิน
- ประชุม ครั4งที 5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือรายงานผล
- ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2554
- ประชุม ครั4งที 6 ประชุมสรุ ปผล
- จัดทํารายงานผลโครงการและเบิกจ่าย
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2554
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั4งที 1
- ทบทวนผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของปี ทีผา่ นมา
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั4งที 2 เพือกําหนดกลยุทธ์แผน เป้ าหมายและ KPIs
- ประชุมคณะกรรมการเพือจัดทํารายงานปี 2553(ครั4งที 1)
- ประชุมคณะกรรมการเพือจัดทํารายงานปี 2553(ครั4งที 2)
- ประชุมคณะกรรมการเพือจัดทํารายงานปี 2553(ครั4งที 3)
- จัดทํารู ปเล่มรายงานประจําปี 2553
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ
- จัดทํารายงานประจําปี 2553 ของมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี4ดา้ นกิจการนักศึกษาทีเกียวข้อง
- ติดตาม ตรวจสอบ รายงานข้อมูลตัวบ่งชี4ดา้ นกิจการนักศึกษาทีเกียวข้องจากทุกคณะ/วิทยาเขต
งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ค่ายสงขลานคริ นทร์ (ค่ายศรี ตรัง)
ขององค์การบริ หาร ค่ายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา ชมรมการศึกษาเพือสังคม และชมรมมุสลิม
- ประชุมคณะทํางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- ดําเนินกิจกรรม/ประเมินผล

วัน เดือน ปี
19-22 ต.ค.53

4-5 ธ.ค.53

10-12 ธ.ค.53

ต้นมกราคม 2554

พ.ย.-ต้น ก.พ.54

ต้น มี.ค.54

5-25 มี.ค.54

18-22 ต.ค.53

กิจกรรม/ขั4นตอน
งานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา "นาฏดุริยศิลป์ ณ ถินล้านนา" ครั4งที 11
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เสนอโครงการ
- ประสานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- จัดกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- เสนอโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- จัดกิจกรรม
งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- เสนอโครงการ
- ประสานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- เข้าร่ วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เลือกตั4งคณะกรรมการองค์การบริ หาร และสมาชิกสภานักศึกษา
- เข้าร่ วมงานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- งานวันเด็กแห่งชาติ
ดําเนินการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการกิจกรรมดีเด่น และองค์กรกิจกรรมดีเด่นประจําปี 2552
- แต่งตั4งคณะกรรมการ/กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก
- เปิ ดรับสมัคร
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก
- ประกาศผล/มอบโล่ และเกียรติบตั ร ในวันปิ ดโลกกิจกรรม
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
- ประชุมคณะทํางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานด้านสถานที วิทยากร และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินผล
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่
1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของกลุ่วมกิจกรรมส่วนกลาง
2. โครงการค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรคณะต่าง ๆ
งานพัฒนากีฬา
- เข้าร่ วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั4งที 38 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี

ต้น ก.ค.54
ปลาย ก.ค.54

กิจกรรม/ขั4นตอน
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา
- ประชุมคณะทํางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- ดําเนินแข่งขัน/ประเมินผล
กิจกรรมงานวันลอยกระทง รับผิดชอบจัดขบวนแห่
- แต่งตั4ง/ประชุมคณะกรรมการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- ดําเนินกิจกรรม
เข้าร่ วมแข่งขันกีฬาและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในงาน IMT-GT VARRITY CARNIVAL
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ประชุมคณะทํางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- พิจารณาคัดเลือก/ฝึ กซ้อมกีฬา การแสดง
- เข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินผล
กีฬาศรี ตรัง จัดโดยองค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา ร่ วมกับสโมสรนักศึกษา และชมรมกีฬา
- ประชุมคณะทํางาน
- เสนอโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- ดําเนินการจัดกิจกรรม/ประเมินผล
เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั4งที 38 ณ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แต่งตั4งคณะกรรมการ
- ประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้อง
- เข้าร่ วมการแข่งขัน/ประเมินผล
กีฬาน้องใหม่ 54
กีฬาเชือมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 5 วิทยาเขต

19 ต.ค. 53
2 - 13 ต.ค. 53
19-28 ต.ค. 53

งานหอพักนักศึกษา
1. ปิ ด – เปิ ดหอพักนักศึกษา
1.1 ปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 1/2553
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- เตรี ยมและจัดทีพกั ชัว คราวบุคคลภายนอกในหอพักอาคาร 5, 6 และ 7

21 พ.ย.53

24-29 พ.ย.53

27 พ.ย.- 4 ธ.ค.53

15-22 ม.ค.54

วัน เดือน ปี
19-26 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53

1 ต.ค.53-1 มี.ค. 54
9 มี.ค.- 28 พ.ค.54
24 - 28 ม.ค. 54
ก.พ.- 2 มี.ค.54
ก.ย.-1 ต.ค.54
1-9 มี.ค. 54
1-9 มี.ค. 54
6-24 มี.ค. 54
10-20 พ.ค. 54

25 มี.ค.-25 พ.ค. 54
1 ก.พ.-19 มี.ค. 54
25 มี.ค.-25 พ.ค.54
21-28 มี.ค. 54
30 มี.ค.-9 เม.ย. 54
2 มี.ค.-17 พ.ค.54
มิ.ย.54
28 พ.ค.- 30 ก.ย. 54

กิจกรรม/ขั4นตอน
- จัดทีพกั นักศึกษาทีพกั ในหอพักช่วงปิ ดภาค
1.2 เปิ ดหอพักนักศึกษา ภาค 2/2553
- รับลงทะเบียน
- จ่ายกุญแจห้องพัก
- จัดทําการ์ดหอพัก
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
1.3 ปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 2/2553
- จัดทําประกาศกําหนดปิ ดหอพักภาค 2/2553 เปิ ดหอพักภาค 3/2553
และเปิ ดหอพักภาค 1/2554
- จัดทํา Bill Payment ค่าหอพัก ภาค 1/2554 แจกนักศึกษารุ่ นพี หรื อให้นกั ศึกษา Printout จากโปรแกรม
- จัดทํา Bill Payment ค่าหอพัก ภาค 2/2554 แจกนักศึกษาก่อนปิ ดภาค 1/2554
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- รับฝากของ
- สํารวจความชํารุ ดเสี ยหายของวัสดุครุ ภณั ฑ์ในห้องพัก แจ้งซ่อม/ บันทึกหนี4สิน
- ทําความสะอาด เตรี ยมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์หอ้ งพัก พร้อมจัดเป็ นทีพกั ชัว คราว
ในช่วงปิ ดภาคและภาค 3/2553
- ประสานงานเร่ งรัดการซ่อม พร้อมทั4งจัดเตรี ยมบริ การและสวัสดิการ ต่าง ๆ ในหอพัก
1.4 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 3/2553
- รับจอง/แจ้งความจํานงพักในหอพักภาค 3/2553 จัดทํา Bill Payment
- จัดนักศึกษาเข้าหอพักทั4งนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอืน ๆ
ทีลงทะเบียนเรี ยนวิทยาเขตหาดใหญ่
- คิดเงินค่าหอพัก บันทึกข้อมูล จัดทําBill Payment หรื อออกใบนําชําระเงิน
- ตรวจสอบ ติดตามผลการชําระเงินของนักศึกษาทุกคน
- ดูแลความเรี ยบร้อย/ความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก ช่วงปิ ดภาคเรี ยน
- รายงานการจัดทีพกั ภาค 3 พร้อมรายรับของหอพักแต่ละอาคาร
1.5 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 1/2554
- รับลงทะเบียน
- จ่ายกุญแจห้องพักตามบัญชีการจองหอพัก
- จัดทําประวัติในการ์ดหอพัก
- ทําใบรับวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ห้องพักทุกห้อง
- จ่ายของรับฝากคืนนักศึกษา
- ตรวจสอบ ติดตามการชําระเงินค่าหอพัก
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั4นตอน
2. การจัดทีพกั นักศึกษารุ่ นพี ระดับปริ ญญาตรี สําหรับปี การศึกษา 2554
ก.ย.54
- จัดทําแผนการจัดทีพกั นักศึกษา
26 - 29 ต.ค. 54
- จัดทําประกาศกําหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักในหอพักปี การศึกษา 2554
15 พ.ย.52-7 ม.ค. 54
- ให้บริ การนักศึกษาจองหอพัก ปี 2554 ดังนี4
- นักศึกษาผูม้ ีปัญหาสุขภาพ
- นักศึกษาโครงการพิเศษบางโครงการ
- นักศึกษาผูน้ าํ กิจกรรม และกรรมการนักศึกษาประจําหอพัก นักกีฬา นักแสดงของมหาวิทยาลัย
8-14 ม.ค.และ 23 พ.ค.- 3 มิ.ย.54
- นักศึกษาทัว ไป
3. การจัดทีพกั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.1 ประสานแจ้งการจัดทีพกั ในหอพักในกํากับ อาคาร 8,9 10,11
3.2 ประสานการจัดทําสติกเกอร์ เครื องหมายในการแสดงสิ ทธิkการพักหอพักและการตรวจสอบการใช้รถ
4. การจัดทีพกั นักศึกษาผ่าน Website
4.1 การจัดทีพกั นักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2554
ก.ย.-ต.ค 53
- ประเมินผลการจองห้องพักผ่าน Web Site ปี 2553
ก.ย.- ต.ค.53
- สรุ ปผลการประเมินผล ประสานงานหน่วยสารสนเทศ ปรับปรุ งแก้ไข Web
ต.ค.-พ.ย.53
- เตรี ยมข้อมูลห้องพักและรายละเอียดให้นกั ศึกษาจองห้องพักผ่าน Web
ม.ค.- พ.ค.54
- ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องนักศึกษาและให้นกั ศึกษาจองห้องพักผ่าน Web พร้อมใบนําจ่ายเงิน
Bill Payment
มิ.ย.54
- ประสานงาน ตรวจสอบ ส่งข้อมูลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ กําหนดเล่มที เลขที ใบเสร็ จค่าหอพัก
20 พค.54
- พิมพ์รายชือเรี ยงตามหมายเลขห้องพักให้หอพักทุกอาคาร
10 มิ.ย.54
- พิมพ์รายชือเรี ยงตัวอักษรให้เจ้าหน้าทีและสํานักงาน
ตลอดปี
- ควบคุมและดูแลนักศึกษาพักในหอพัก
ตลอดปี
- พิจารณาสื บสวนและสอบสวนสรุ ปสํานวนนักศึกษาทําผิดระเบียบหอพัก
4.2 จัดทีพกั นักศึกษารุ่ นพีทวั ไป
1 -15 ธ.ค.53
- รับแจ้งความจํานงพักในหอพักของนักศึกษาทัว ไปผ่าน Web Site
8-14 ม.ค.54
- บริ การเลือกห้องพักผ่าน Web site พร้อมพิมพ์ใบนําชําระเงิน (Bill Payment)
ต.ค.53,มี.ค.54
ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกพักหอพัก
พ.ย.53
ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาพักในหอพัก ปี การศึกษา 2553
5. การจัดทีพกั บุคคลภายนอก
ตลอดปี
- จัดทีพกั นักเรี ยน นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอกทีเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยทั4งช่วงเปิ ดภาคเรี ยนปกติ และช่วงปิ ดภาคเรี ยน
- ค่ายโอลิมปิ กวิชาการ ค่าย 1 - 2
- ค่ายวิศวกรรมสิ งแวดล้อม

วัน เดือน ปี

20 พ.ย.53
18-19 มิ.ย.54
13 พ.ย. 53
15 ม.ค.54
4 มิ.ย.- 10 ก.ค.54
5 พ.ย.- 4 ธ.ค.53
ส.ค. - ก.ย. 54
23-25 ม.ค.54
10 มี.ค.54
11-13 มี.ค.54
1-5 มิ.ย. 54
17 ก.ค.54
2 ก.ค. 54
10 ก.ย.54
6-7 ส.ค.54
11-12 ก.ย.54
ตลอดปี

กิจกรรม/ขั4นตอน
- ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันวอลเลย์บอล PSU OPEN
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมเมอร์จูเนียร์แค้มป์
- อบรมคอมพิวเตอร์เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส
- ค่ายอยากเป็ นทันตแพทย์
- ค่ายเคมีสมั พันธ์
- ค่ายอิเลคทรอนิกส์รุ่ นเยาว์
- ดนตรี ไทยอุดมศึกษาภาคใต้
ฯลฯ
6. การบันทึกหนี4สินนักศึกษา
- ก่อนกําหนดรับลงทะเบียนเรี ยนทุกภาคการศึกษา เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
- ภายใน 1 สัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรี ยน ทุกภาคการศึกษา
7. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้างทักษะชีวติ นักศึกษาในหอพัก
- โครงการศิลปประดิษฐ์ การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ดอกไม้สด ในประเพณี ลอยกระทง
- โครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์นกั ศึกษา (วิทยาเขต ครั4งที 1 ทีวทิ ยาเขตสุราษฎร์ธานี)
- โครงการฝึ กทําอาหารและขนม ครั4งที 1
- โครงการฝึ กทําอาหารและขนม ครั4งที 2
- โครงการเรี ยนเสริ มเพิมทักษะภาษาจีนกลาง ภาค 1/2554
- โครงการเรี ยนเสริ มเพิมทักษะภาษาจีนกลาง ภาค 2/2553
- โครงการลีลาศพัฒนาบุคลิกภาพ
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจําหอพักนักศึกษา ปี การศึกษา 2554
- โครงการอบรมให้ความรู ้เกียวกับการใช้ยาสามัญประจําบ้านและการพยาบาลฟื4 นคืนชีพเบื4องต้น
- โครงการอบรมให้ความรู ้เชิงปฏิบตั ิการ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหอพักนักศึกษา ปี การศึกษา 2554
ป้ องกันระงับอัคคีภยั ในหอพักและป้ องกัน วินาศภัย
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบนํ4าฝน เนืองในวันเข้าพรรษา
- โครงการเสริ มสร้างทักษะการทําอาหารและขนม ครั4งที 1
- โครงการเสริ มสร้างทักษะการทําอาหารและขนม ครั4งที 2
- โครงการหอพักสัญจร/สัมมนา 5 วิทยาเขต และโครงการสร้างความสัมพันธ์นกั ศึกษาชั4นปี ที 1 ทีวทิ ยาเขตตรัง
- โครงการศิลปะประดิษฐ์ทาํ ดอกไม้สาํ หรับพีบณ
ั ฑิตในวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
- โครงการรณรงค์การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาในหอพักด้านการแต่งกาย
โดยมีการจัดบอร์ดและลงข่าวสาส์นหอพัก
- โครงการรณรงค์ตา้ นสารเสพติดในหอพัก

วัน เดือน ปี
ตลอดปี การศึกษา

ต.ค. 53
1 ต.ค. 53-30 ก.ย. 54
1 ต.ค.53-30 ก.ย.54
1 ต.ค.53-30 ก.ย.54
ทุกวัน
ทุกวัน
พ.ย.53- ม.ค.54
เดือนละ 1 ครั4ง
เดือนละ 1 ครั4ง
พ.ย.53-ม.ค.54

ปี ละ 2 ครั4ง
ภาคการศึกษาละ 1 ครั4ง
ธ.ค.53

กิจกรรม/ขั4นตอน
- โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์นกั ศึกษา บุคลากรร่ วมบริ จาคโลหิ ต
8. ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
- เป็ นทีปรึ กษาให้คาํ แนะนําในการเขียนโครงการ การทําเอกสารการจัดซื4อจัดจ้าง การจ่ายเงิน และการประเมินผล
- ประสานงาน สนับสนุนสิ งอํานวยความสะดวกในการจัดทํากิจกรรม
- เป็ นทีปรึ กษาในการทํากิจกรรม
- เข้าร่ วมกิจกรรม
9. การบริ การไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์และหนังสื อพิมพ์นกั ศึกษาในหอพัก
- เช่าตูไ้ ปรษณี ย ์
- จัดทํารายงานการให้บริ การไปรษณี ยภัณฑ์ประจําปี 2553
- รับไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์จากทีทาํ การไปรษณี ยเ์ ขต 9 คอหงส์ทุกวันทําการและจาก
บุรุษไปรษณี ยใ์ นวันจันทร์-เสาร์ แยกประเภท ลงบัญชีรับ
- จ่ายไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์นกั ศึกษา ทุกวันทําการ เวลา 08.00 - 21.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ตรวจสอบไปรษณี ยภัณฑ์ตกค้าง ส่งคืนหรื อขออนุมตั ิทาํ ลาย
- รับหนังสื อพิมพ์จากผูป้ ระกอบการ
- ตรวจสอบรายการ จําแนกให้หอพักนักศึกษาทุกอาคาร
- ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
- ตรวจสอบส่งรายการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสื อพิมพ์ ทุกเดือน
10. ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
- ทําหนังสื อเชิญประชุม
- ตรวจเช็คใบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
- ประสานงานเข้าร่ วมประชุม
- ประสานอาหารว่าง
- โทรประชุม
- บันทึกวาระการประชุม
- ประสานงานห้องประชุม
- ประสานงานอาหารว่าง
- จัดประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม
11. ประชุมคณะกรรมการหอพักร่ วมกับคณะอาจารย์ทีปรึ กษาหอพัก
- ทําหนังสื อเชิญประชุม
- ตรวจเช็คใบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
- ประสานงานห้องประชุม

วัน เดือน ปี
ก.ค.54

เดือนละ 1 ครั4ง

เดือนละ 1 ครั4ง
ต.ค.52- เม.ย.53
1 ก.ย.53- 30 ก.ย.54

1 ต.ค. 53-30 ก.ย.54
ตลอดปี

1 ต.ค. 53-30 ก.ย. 54

ก.ค.- ก.ย.54
ตลอดปี
ตลอดปี

กิจกรรม/ขั4นตอน
- ประสานงานอาหารว่าง
- จัดประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม
12. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ทีปรึ กษาหอพัก
- ทาบทามอาจารย์ทีปรึ กษาหอพักแต่ละคณะเป็ นทีมงานของรองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา พร้อมทําคําสัง แต่งตั4ง
- ออกหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเตรี ยมวาระการประชุม
- จัดเตรี ยมสถานที + อาหาร
- บันทึกรายงานการประชุม
- ส่งรายงานการประชุม
13. ออกข่าวสาส์นหอพักนักศึกษา
- รวบรวมรายละเอียดข้อบังคับ ข้อห้าม ความปลอดภัย ข่าวสารทีเกียวข้อง
และใกล้ตวั นักศึกษาเพือจัดพิมพ์และแจ้งนักศึกษาแจกทุกห้องพัก ทุกอาคาร
- จัดทําคู่มือการเข้ารับบริ การสุขภาพอนามัยนักศึกษา
14. โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาทีมงานและการทํางานอย่างมีความสุข
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรม ประชุม สัมมนา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. การบริ การสุขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร ปี การศึกษา 2554
1.1 โครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัย
- ประสานงานการบันทึกข้อมูลค่าบํารุ งสุขภาพนักศึกษา ปี การศึกษา 2553-2554
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ จากการจ่ายเงินค่าบํารุ งสุขภาพ ปี ละ 300 บาท
และวิธีการใช้สิทธิkในหนังสื อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
คู่มือหอพักและบอร์ดในหอพัก คณะต่าง ๆ
- ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริ การสุขภาพของนักศึกษา ส่งนักศึกษาป่ วยพบแพทย์ เยีย มเยียน ประสานงาน
ผูป้ กครอง และคณะทีเกียวข้อง นัดพบนักศึกษาบางกรณี เรี ยกชําระเงินคืนกรณี เกินสิ ทธิk แจ้งหนี4และ
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์เป็ นรายเดือน
- สรุ ปผลการให้บริ การสุขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา ประจําปี การศึกษา 2553
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
1.2 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
- ประสานงานการประชุมร่ วมระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องได้แก่ โรงพยาบาล กองอาคารสถานที
กองทะเบียนและประมวลผล

วัน เดือน ปี
ตลอดปี
27 พ.ค.-6 มิ.ย.54
ตลอดปี

11-Feb-54
18 ก.พ. 54
19 ก.พ.- 7 มี.ค.54
7 มี.ค.54
26 มี.ค. 54
4-8 เม.ย. 54
4 เม.ย.- 6 พ.ค. 54
4 เม.ย.-20 พ.ค. 54
18 เม.ย.- 20 พ.ค.54
2 มิ.ย.54
มิ.ย.-ก.ค. 54
พ.ค. 54- พ.ค. 55
พ.ย. 53 และ ก.ค.-ก.ย. 54
1 ต.ค. 53-30 ก.ย. 54

1 ต.ค.53-30 ก.ย. 54
ตลอดปี
มิ.ย. 54
ตลอดปี
พ.ย.53- ม.ค.54

กิจกรรม/ขั4นตอน
- ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายทะเบียนบ้านในเว็บไซต์
- ให้บริ การนักศึกษายืน เอกสารโอนย้ายทะเบียนบ้าน
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในหนังสื อคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ในเว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา บอร์ดหอพักและคณะต่างๆ
1.3 โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร
- ประชุมผูแ้ ทนฝ่ ายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุ ปผลการให้บริ การประกันภัยอุบตั ิเหตุทีผา่ นมา พร้อมนําเสนอ
กรรมการดําเนินการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย ปี การศึกษา 2554 และกําหนดเงือนไขเกณฑ์การพิจารณา
- จัดทําคําสัง แต่งตั4งกรรมการดําเนินการ
- จัดทําประกาศเชิญชวนผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัยเข้าร่ วมประชุมและนําเสนอโครงการ
- ประชุมผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัย ชี4แจงเงือนไข เกณฑ์การพิจารณา
- รับเสนอโครงการจากบริ ษทั ประกันภัย
- ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย นําเสนอท่านอธิการบดี
- แจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั ประกันภัย และทุกวิทยาเขต
- ร่ างบันทึกข้อตกลงร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริ ษทั ประกันภัยและจัดให้มีการลงนาม
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันภัย
- รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
- สรุ ปข้อมูลการให้บริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จัดทํารายชือบุคลากรส่งให้บริ ษทั ประกันภัย
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ความคุม้ ครอง และวิธีการใช้สิทธิบนเว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา
แผ่นพับ และโปสเตอร์
- ตรวจสอบรายชือนักศึกษาทีลงทะเบียน และชําระเงินค่าบํารุ งสุขภาพไว้ส่งบริ ษทั ประกันภัยพร้อมเบิกจ่าย
เงินค่าเบี4ยประกันภัยให้บริ ษทั ปี ละ 3 ครั4ง
- ให้บริ การกรอกใบเคลมประกันภัย ชําระเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เบิกเงินทดรองจ่าย
ให้นกั ศึกษา/ บุคลากรทีทดรองจ่ายเงินค่ารักษาไว้แล้วประสานงานบริ ษทั ประกันภัย ทุกวิทยาเขต
และโรงพยาบาล ติดตามการชําระเงินของบริ ษทั เคลียร์เงินทดรองจ่ายคืนกองกิจการนักศึกษา
ตรวจสอบสิ ทธิ เรี ยกชําระ
เงินคืนกรณี เกินสิ ทธิ แจ้งหนี4 ติดตามผลการชําระหนี4และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
1.4 โครงการสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา (คลินิกสุขภาพ)
- ประสานงานให้มีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าทีประจําคลินิกสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา
- จัดให้มีบริ การสุขภาพนักศึกษาตลอดปี
- สรุ ปข้อมูลนักศึกษาทีเข้ารับบริ การ ปี การศึกษา 2553
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริ จาคโลหิ ต
1.6 ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ปี การศึกษา 2553

วัน เดือน ปี
4 พ.ค. 54
มิ.ย.-ก.ค.54
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ต.ค.53 - ก.ย. 54
ปี ละ 2 ครั4ง

ตลอดปี
พ.ค.-มิ.ย. 54
ส.ค.54
ตลอดปี
พ.ย. 53-ม.ค. 54
ต.ค.53-ก.ย. 54
ตลอดปี
ตลอดปี
ทุกเดือน
ตลอดปี

มี.ค.-มิ.ย. 54
พ.ย.53-ม.ค. 54
ตลอดปี
ต.ค. 54
พ.ย.53-มี.ค. 54

กิจกรรม/ขั4นตอน
2. การบริ การอาหารเครื องดืมและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
- อบรมให้ความรู ้เกียวกับสุขาภิบาลอาหารทันสมัย
- ประชุมชี4แจง/อบรมสุขาภิบาลผูป้ ระกอบการอาหาร เครื องดืมและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
- ประสานงานจัดทําการรับรองการรับป้ ายอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย จากสาธารณสุข อําเภอหาดใหญ่
- ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกข้อมูลค่าเช่าสถานที
- ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบตั ิงานด้านสถานทีปรุ ง/จําหน่ายของผู ้
ประกอบการต่าง ๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ ราคาและปริ มาณทีเหมาะสม
- ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบตั ิงานทําความสะอาดสถานที/บริ เวณทีเช่าทัว ไป
- ตรวจสอบโดยการสุ่มอาหารและเครื องดืมนําตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ชีววิทยาหาเชื4อแบคทีเรี ยและสารเคมีตกค้าง
- ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
3. การจัดการด้านอาคารสถานทีและพัสดุ
3.1 การจัดการด้านอาคารสถานที
- สํารวจความชํารุ ดบกพร่ องอาคารและสถานที
- จัดตั4งงบประมาณปรับปรุ งสถานที ปลูกพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับในบริ เวณศูนย์อาหารโรงช้าง
- ขออนุมตั ิจดั จ้างงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดศูนย์อาหารโรงช้าง
- แจ้งซ่อม ประสานการซ่อมอาคาร/ครุ ภณั ฑ์ ภายใน
- ประสานงานการกําหนดรู ปแบบรายการซ่อม ตลอดจนการจัดจ้าง
- ร่ วมเป็ นกรรมการตรวจงานจ้างต่าง ๆและงาน รปภ.
3.2 การจัดการงานวัสดุ
- ขอจัดซื4อจัดหาวัสดุ
- รับของ ลงบัญชีรับ
- จ่ายวัสดุให้ศูนย์อาหารโรงช้าง ลงบัญชีจ่าย
- เช็คสต็อก จัดทําบัญชีเพือการตรวจสอบ
- ตรวจสอบ/ขออนุมตั ิเบิกจ่ายการใช้โทรศัพท์ราชการประจําเดือน
- ตรวจสอบการจัดซื4อ/จัดจ้าง/เช่า พร้อมเบิกจ่ายกรณี เร่ งด่วน
3.3 การจัดการงานครุ ภณั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณั ฑ์ใหม่และครุ ภณั ฑ์ทดแทนเพือของบประมาณประจําปี
- ขอความร่ วมมือกองอาคารสถานทีกาํ หนดรู ปแบบ ประมาณราคากลาง
- ประสานการแจ้งงานพัสดุ กองคลังส่งครุ ภณั ฑ์ชาํ รุ ด ทีช่างภายในซ่อมไม่ได้เพือส่งซ่อม
โดยช่างชํานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
- จัดทําเอกสารเพือส่งตรวจสอบรายการ บัญชีครุ ภณั ฑ์ การเบิก-จ่ายประจําปี ทีผา่ นมา
- ขออนุมตั ิจดั ซื4อครุ ภณั ์ จัดจ้างงานก่อสร้างทีได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี

วัน เดือน ปี
ม.ค.-ก.ย. 54
ต.ค. 53-พ.ค. 54
1 ต.ค 53-30 ก.ย. 54
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ม.ค.-ก.ย.54
ต.ค.-ธ.ค.54
ต.ค.52

พ.ย.52

ธ.ค.52

ม.ค.53

ก.พ.53

กิจกรรม/ขั4นตอน
- เบิก / ตรวจรับครุ ภณั ฑ์ทีจดั ซื4อ
- บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจําครุ ภณั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณั ฑ์ชาํ รุ ด ไม่สามารถซ่อมได้ พร้อมการแจ้งขอจําหน่าย
4. ให้บริ การจองเช่าชุดครุ ยและอืน ๆ
- ให้บริ การจองเช่าเสื4 อครุ ย - เสื4 อราชปะแตนบัณฑิต
- ประสานงานการรับ - จ่ายชุดครุ ยบัณฑิต
- ประสานงานการซ่อม
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของงาน กอง และมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลการจัดบริ การสิ งอํานวยความสะดวกทีเอื4อต่อการเรี ยนรู ้ พร้อมเขียนรายงาน
- จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุขภาพ
งานกองทุนเงินให้ ก้ ูยมื เพือ+ การศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษากูย้ มื กยศ.ทีประสงค์กยู้ มื ในภาคการศึกษาที 2/2553 แจ้งยืนยันการกูย้ มื
2. รับสมัครนักศึกษายืนยันการกูย้ มื ภาคการศึกษาที 2/2553
3. จัดทํารายงาน โอนเงินค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที 1/2553 ของกลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนือง
กยศ./กรอ. (ดําเนินการต่อเนืองถึงเดือนธันวาคม 2553)
4. ตรวจสอบจํานวนเงินคงค้างทีตอ้ งส่งคืนกองทุนฯ
1. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยน ภาคการศึกษาที 2/2553 ผ่านระบบ e-Student loan
2. จัดทํารายงานการโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที 1/2553 ผูก้ ู้ กรอ.
3. รับนักศึกษาลงชือ ในแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที 2/2553
4. จัดส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยนไปธนาคารกรุ งไทย (ดําเนินการถึงเดือนธันวาคม 2553)
5. จัดทํารายงานการโอนเงินค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที 1/2553 สําหรับ ผูก้ รู้ ายใหม่ (ดําเนินการต่อเนืองถึง
เดือนมกราคม 2554)
1. เตรี ยมการรับสมัครผูก้ ยู้ มื ต่อเนือง ปี 2554 ปรับปรุ งแก้ไขแบบฟอร์ม แบบคําขอกู้ คําชี4แจง
ต่าง ๆ (ดําเนินการผ่าน website)
2. จัดทํารายงานผูก้ ทู้ ีคา้ งชําระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที 1/2553
3. บันทึกค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที 2/2553 ของนักศึกษาผ่านระบบ e-Student loan เพิมเติม
1. รับสมัครนักศึกษากูต้ ่อเนือง ปี การศึกษา 2553 (กรอ./กูต้ ่อเนือง มอ.)
2. จัดทําฐานข้อมูลผูก้ ตู้ ่อเนือง (ดําเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554)
3. ทํารายงานการโอนเงินค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที 2/2553 กลุ่มผูก้ ู้ กรอ.
4. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาดําเนินการสมัคร e-Student loan ผ่าน web กองทุนฯ
1. ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิkกตู้ ่อเนือง ปี 2553 พร้อมรายละเอียดการทําสัญญา
2. รายงาน สรุ ปการกูย้ มื ปี การศึกษา 2553 ทุกวิทยาเขต
3. จัดบรรยายการเข้าสู่กระบวนการชําระหนี4สาํ หรับผูก้ ยู้ มื ทีจะสําเร็ จการศึกษา

วัน เดือน ปี

มี.ค. 53
เม.ย. 53
พ.ค. 53
มิ.ย. 53

ก.ค.53

ส.ค.53
ก.ย.53

1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54

กิจกรรม/ขั4นตอน
4. จัดทําข้อมูลจํานวนนักศึกษากูย้ มื จําแนกเป็ นคณะ แยกประเภทการกูย้ มื และผูท้ ีสาํ เร็ จการศึกษา
เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่และรวบรวมจากทุกวิทยาเขตเพือเสนอกองทุนฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน
5. คํานวณวงเงินกูย้ มื ประเภทกูร้ ายเก่า มอ. เป็ นรายคน ตามเกณฑ์ทีกองทุนฯ กําหนด
6. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ. (ดําเนินการถึงเดือนมีนาคม 2554) ผ่านระบบ e-Student Loan
1. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื และบันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ. ผ่านระบบ
e-Student Loan
1. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของผูก้ ตู้ ่อเนืองผ่านระบบ e-Student loan
1. ตรวจสอบผูก้ ทู้ ีพน้ สภาพนักศึกษารายงานธนาคาร
2. รายงานส่งคืนค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ภาค 2/2553
1. รับสมัครผูก้ ตู้ ่อเนือง มอ. รอบ 2 ผูก้ ตู้ ่อเนืองมัธยม, ผูก้ สู้ ถาบันอืน/กูร้ ายใหม่
2. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาตําเนินการสมัคร E-Student loan ผ่าน web กองทุนฯ
3. จัดทําฐานข้อมูลผูก้ ู้ (ป้ อนข้อมูล / ตรวจสอบ)
4. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ ยู้ มื ต่อเนืองมัธยมผ่านระบบ E-Student loan
5. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูต้ ่อเนืองรอบ 2
6. ถ่ายโอนข้อมูลกลุ่มผูก้ ยู้ มื กยศ ให้ทะเบียนกลาง เพือเข้าระบบผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน
1. ประชุมคณะทํางานทุกวิทยาเขต ครั4งที 2
2. ทําสัญญาผูก้ ตู้ ่อเนือง มอ. รอบ 2 ผูก้ ตู้ ่อเนืองมัธยมให้ธนาคาร (ตรวจสอบ / จัดทําทะเบียนคุม)
3. บันทึกค่าเล่าเรี ยนผูก้ ตู้ ่อเนืองรอบ 2
4. รวบรวมข้อมูลผูก้ ทู้ ุกวิทยาเขต เพือจัดทําวาระการประชุม
5. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื ประจําสถาบัน
6. ปฐมนิเทศผูก้ ยู้ มื
7. ประกาศผลผูม้ ีสิทธิkกู้ กูร้ ายใหม่,มัธยม
8. คํานวณวงเงินกูย้ มื เพือจัดสรรเป็ นรายคน สําหรับผูก้ รู้ ายใหม่ / กูต้ ่อเนืองจากโรงเรี ยนมัธยม
9. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ รู้ ายใหม่ผา่ นระบบ e-Student loan
10. ทําสัญญาผูก้ รู้ ายใหม่
1. จัดส่งสัญญากูย้ มื และแบบยืนยันค่าเรี ยนของผูก้ ตู้ ่อเนือง รอบ 2 และผูก้ รู้ ายใหม่ ส่งธนาคาร
2. จัดทําทะเบียนคุม/ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรี ยนภาคการศึกษาที 1/2554 ทีธนาคารแจ้งโอนทุกประเภทกู้
2. จัดทํารายงานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/2554
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
1. การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั0นต้ น
1.1 รับเรื องราวร้องทุกข์/ร้องเรี ยน/คํากล่าวโทษ จากหน่วยงาน บุคคล ทั4งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัน เดือน ปี

1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54

1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54

กิจกรรม/ขั4นตอน
1.2 สื บสวน ตั4งประเด็นการกระทําผิดวินยั นักศึกษา
1.3 ทําคําสัง แต่งตั4งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทําผิดวินยั นักศึกษา
1.4 เสนอคําสัง แต่งตั4งคณะกรรมการสอบสวนให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาลงนาม
1.5 ส่งคําสัง แต่งตั4งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั4งเอกสารประกอบการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณี การกระทําความผิดเกียวข้องกับนักศึกษาคณะเดียว
1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณี การกระทําผิดเกียวข้องกับนักศึกษา 2 คณะขึ4นไป
(ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเ้ กียวข้อง)
1.8 สรุ ปสํานวนการสอบสวน แจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แก้ไข ปรับปรุ งสํานวนการสอบสวนตามทีคณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา เพือทําหน้าทีพิจารณา
สํานวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามทีคณะกรรมการสอบสวนนําเสนอ
1.11 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
1.12 นําเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา เพือให้การรับรองเห็นชอบ
1.13 เสนอคําสัง ลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามมติคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
1.14 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั คณะต้นสังกัด/หอพัก/หรื อ
หน่วยงานอืน ๆ เพือทราบ หรื อดําเนินงานตามคําสัง มหาวิทยาลัย
1.15 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูป้ กครองนักศึกษา โดยการสื บค้น
ข้อมูลรายชือและทีอยูผ่ ปู ้ กครองด้วยระบบ MIS
1.16 ติดต่อนักศึกษาผูต้ อ้ งคําสัง ลงโทษทางวินยั นักศึกษามาพบเพือทราบคําสัง ลงโทษ
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ เช่น กรณี คาํ สัง ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิบาํ เพ็ญสาธารณะประโยชน์
2. การดําเนินการทางวินัยนักศึกษาชั0นอุทธรณ์
2.1 รับคําร้องอุทธรณ์จากนักศึกษาทีถูกลงโทษ
2.2 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย พร้อมทั4งสรุ ปประเด็นอุทธรณ์เพือเสนอผูอ้ าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
2.3 เสนอแต่งตั4งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพือประชุมพิจารณาอุทธรณ์
2.5 ทําสรุ ปผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษ และแจ้งเวียนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพือลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา
2.7 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูอ้ ุทธรณ์ /ผูป้ กครอง/คณะต้นสังกัด/หรื อหน่วยงานอืน
ทีเกียวข้องเพือทราบ และดําเนินการตามคําสัง มหาวิทยาลัย
3. การดําเนินการเมือ+ นักศึกษาใช้ สิทธิ5ฟ้องศาลปกครอง
3.1 ประสานความร่ วมมือกับนิติกรมหาวิทยาลัยเพือกําหนดประเด็นแห่งคดี
3.2 เป็ นผูป้ ระสานงานคดีหรื อผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานคดี กับนิติกรมหาวิทยาลัย
ตลอดจนพนักงานอัยการฝ่ ายคดีปกครอง

วัน เดือน ปี

1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54

1-31 พฤษภาคม 54
1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54
1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54
1 ม.ค.54-31 ก.ค.54

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54

1 ส.ค.53- ก.พ.54

กิจกรรม/ขั4นตอน
3.3 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย (ประเด็นทีฟ้อง) เพือชี4แจงต่อศาลปกครองในกรณี ทีศาลนัดไต่สวนคดี
3.4 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมายจากบุคคล หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องกรณี มีคาํ ขอคุม้ ครองชัว คราว
หรื อการทุเลาการบังคับตามกฎ หรื อคําสัง ทางปกครองจากฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดีเพือประกอบการให้ถอ้ ยคําต่อศาล
3.5 จัดทําคําให้การ (ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ) ตามคําสัง ศาลปกครอง
3.6 รวบรวมข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรู ปคดีให้กบั อธิการบดี หรื อผูแ้ ทนเพือประกอบการ
แถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลก่อนศาลมีคาํ พิพากษา
3.7 รับทราบคําพิพากษาของศาลและถือปฏิบตั ิ
3.8 แจ้งคําพิพากษาของศาลให้กบั หน่วยงานทีเกียวข้องเพือทราบและถือปฏิบตั ิ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
- นัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษาเดือนละ 1 ครั4ง หรื อขึ4นอยูก่ บั สถานการณ์ความจําเป็ นเร่ งด่วน
- เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมหารื อคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
- เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
- แจ้งเวียนคณะกรรมการเพือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- แก้ไข ปรับปรุ งตามทีคณะกรรมการเสนอ
- ดําเนินการตามมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษา
จัดทํารายงานประจําปี ด้านวินยั นักศึกษา
รู ้ไว้ให้ไกลโทษ ลง WWW กองกิจการนักศึกษา เดือนละ 1 ครั4ง หรื อขึ4นอยูก่ บั สถานการณ์ความจําเป็ นเร่ งด่วน
พบนักศึกษาผูถ้ ูกสัง ลงโทษทางวินยั นักศึกษา เพือรับทราบคําสัง และปรับเปลียนแนวคิด/พฤติกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2554
- ประชุมจัดเตรี ยมโครงการปฐมนิเทศตามทีกองกิจการนักศึกษาจัดให้มีข4 ึน
- ดําเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพือจัดทํารายงานประกันคุณภาพ
- รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานวินยั นักศึกษาเพือจัดทํารายงาน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพือการจัดทําข้อมูลตามทีสาํ นักงานประกันคุณภาพจัดให้มี
- ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทํารายงานข้อมูลตัวบ่งชี4ดา้ นกิจการนักศึกษาทีเกียวข้อง
จากทุกคณะ/วิทยาเขต ส่งให้มหาวิทยาลัย
- จัดทําข้อมูลตัวบ่งชี4ที 3.4 คุณธรรม จริ ยธรรมและวินยั นักศึกษา
โครงการเฟ้ นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิดชูนามสงขลานคริ นทร์
- นัดประชุมวางแผนคณะทํางานโครงการ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั4นตอน
- ดําเนินการให้ทุกคณะรณรงค์เรื องการแต่งกายของนักศึกษา
- แบ่งทีมกรรมการตรวจเยีย มเพือกําหนดวันตรวจ
- ดําเนินการตรวจเยีย ม ตามวัน เวลา ทีกาํ หนด
- สรุ ปคะแนนของแต่ละคณะ / รวบรวมรายชือตัวแทนนักศึกษาทีแต่งกายถูกระเบียบวินยั และมีความประพฤติเรี ยบร้อย
ตามทีทางคณะเสนอรายชือมา
- มอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะทีชนะเลิศ ลําดับที 1 2 และ 3 พร้อมทั4งมอบเกียรติบตั รให้ตวั แทนนักศึกษาแต่ละคณะ

