วัน เดือน ปี

กนศ.1
ปฏิทนิ งานของกองกิจการนักศึกษา ปี 2556
กิจกรรม/ขั้นตอน

งานธุรการ
ทุกวันจันทร์ของเดือน (ภาคเช้า) - ประชุมทีมผูบ้ ริ หารกองกิจการนักศึกษา
- ประชุมเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
ปิ ดภาคการศึกษา
ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน (ภาคบ่าย)- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
- ปิ คภาคการศึกษา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริ กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ก.ค.-55
- จัดทางบประมาณ เงินรายได้และเงินงบประมาณ
- รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล
- นาเสนอพิจารณา/ส่งกองแผนงาน
ตลอดปี
- ควบคุม รายรับ-รายจ่าย และสารวจหนี้สิน เงินทุกประเภทรายได้ เงินงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่าย
เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินยืมฉุกเฉินและเงินยืมที่ใช้ในการดาเนินงานกองกิจการนักศึกษา
- ให้คาแนะนา ตรวจสอบ/ลงบัญชี/ขออนุมตั ิเบิกจ่าย
สัปดาห์แรกของเดือน
- สรุ ป รายรับ-รายจ่าย เงินทุกประเภทของกองฯ
1-30 กย.56
- จัดทาปฏิทินแผนการปฏิบตั ิงานของกอง
- ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรของกองฯ ปี งบประมาณ 2555
ครั้งที่ 1
28 ก.พ.56
- ผูถ้ ูกประเมินเขียนรายงานการดาเนินงานตาม (Tor) ส่งผูบ้ งั คับบัญชา
3 มี.ค.56
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
7 มี.ค.56
- ส่งผลการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัย/และประกาศผล
1 เม.ย.56
- เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
18 ส.ค.56
- ผูถ้ ูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดาเนินงานตาม (Tor) ส่งผูบ้ งั คับบัญชา
25 ส.ค.56
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
5 ก.ย.56
- ส่งผลประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
ก.ย. 56
- ยืนยันการจ้างและเพิม่ ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว/พนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดสรรเงินรางวัลประจาปี
สัปดาห์สุดท้ายของปี
- จัดงานปี ใหม่ของกองฯ
ตลอดปี
- ดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุสานักงาน
- จัดหา/จัดทาบัญชี-ควบคุมการใช้ และรับ - จ่าย
ตลอดปี
- ดาเนินการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆของกองฯ
- รับ-จ่าย ลงบัญชี ควบคุมจัดทารายงาน
มี.ค.56
- โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556
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วัน เดือน ปี
ม.ค.56
ก.พ.56
มี.ค.56
เม.ย.56
พ.ค.56
มิ.ย.56
หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ
ก.ค.56
18 ก.ย.55
ต.ค.55
ก.พ.56
มี.ค.56
พ.ค.56

10 - 20 ต.ค. 55
22 - 26 ต.ค.55
10 พ.ย.55

17-24 พ.ย.55

10 - 17 พ.ย.55
13 -16 ธ.ค.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประชุมจัดเตรี ยมงานโครงการปฐมนิเทศ ปี 2556
- ประชุม ครั้งที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่เพือ่ วางแผน/กาหนดรู ปแบบ
- ประชุม ครั้งที่ 2 ประชุมผูน้ ากลุ่มกิจกรรมเพือ่ หารื อการจัดเตรี ยมงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุม ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ กาหนดกิจกรรม
- ประชุม ครั้งที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ รายงานความคืบหน้า /และติดตามงานขออนุมตั ิโครงการ/ยืมเงิน
- ประชุม ครั้งที่ 5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ รายงานผล
- ดาเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556
- ประชุม ครั้งที่ 6 ประชุมสรุ ปผล
- จัดทารายงานผลโครงการและเบิกจ่าย
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2556
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั้งที่ 1
- ทบทวนผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของปี ที่ผ่านมา
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั้งที่ 2 เพือ่ กาหนดกลยุทธ์แผน เป้าหมายและ KPIs
- ประชุมคณะกรรมการเพือ่ จัดทารายงานปี 2555 (ครั้งที่ 1)
- ประชุมคณะกรรมการเพือ่ จัดทารายงานปี 2555 (ครั้งที่ 2)
- ประชุมคณะกรรมการเพือ่ จัดทารายงานปี 2555 (ครั้งที่ 3)
- จัดทารู ปเล่มรายงานประจาปี 2555
งานพัฒนากีฬา
แถลงข่าวเปิ ดศูนย์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกโซนภาคใต้
กิจกรรมงานวันลอยกระทง รับผิดชอบจัดขบวนแห่
- แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินกิจกรรม
เข้าร่ วมแข่งขันกีฬาและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในงาน IMT-GT VARRITY CARNIVAL
ณ UNIVERSITAS NEGERI MEDON INDONESIA
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- พิจารณาคัดเลือก/ฝึ กซ้อมกีฬา การแสดง
- เข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินผล
กีฬาศรี ตรัง จัดโดยองค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา ร่ วมกับสโมสรนักศึกษา และชมรมกีฬา
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านกีฬา
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วัน เดือน ปี
10 - 19 ม.ค.56

22 - 30 ม.ค.56
1 - 15 มี.ค. 56
1 - 8 พ.ค.56
ต้น ก.ค.56
ปลาย ก.ค.56

16 ต.ค. 55
2 - 16 ต.ค. 55
8-22 ต.ค. 55
1 - 26 ต.ค. 55
6-29 ต.ค. 55
26 ต.ค. 55

26 ต.ค.55 - 5 มี.ค. 56
5 มี.ค.- 21 พ.ค.56
23 - 25 ม.ค. 56
ก.พ.- 2 มี.ค.56
ก.ย.-1 ต.ค.56
1-5 มี.ค. 56
6-24 มี.ค. 56
6 มี.ค.-20 พ.ค. 56
23 มี.ค.-21 พ.ค. 56
1 ก.พ.-25 มี.ค. 56
25 มี.ค.-21 พ.ค.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม ที่จงั หวัดชลบุรี
- ประสานงานนานักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
- สรุ ป ประเมินผลการเข้าร่ วมการแข่งขัน
รับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์โดยวิธีพิเศษ
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ของบุคลากร
การแข่งขันกีฬาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32
กีฬาน้องใหม่ 56
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 5 วิทยาเขต
งานหอพักนักศึกษา
1. ปิ ด – เปิ ดหอพักนักศึกษา
1.1 ปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 1/2555
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- เตรี ยมและจัดที่พกั ชัว่ คราวบุคคลภายนอก
- ออกใบ Bill payment จ่ายค่าหอพัก ภาค 2/2555
เตรี ยมที่พกั นักกีฬามหาวิทยาลัย
- จัดที่พกั นักศึกษาที่พกั ในหอพักช่วงปิ ดภาค
1.2 เปิ ดหอพักนักศึกษา ภาค 2/2555
- รับลงทะเบียนเข้าหอพัก พร้อมแสดง Payin slip
- จ่ายกุญแจห้องพัก
- จัดทาการ์ดหอพัก
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
1.3 ปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 2/2555
- จัดทาประกาศกาหนดปิ ดหอพักภาค 2/2555 เปิ ดหอพักภาค 3/2555 และเปิ ดหอพักภาค 1/2556
- จัดทา Bill Payment ค่าหอพัก ภาค 1/2556 แจกนักศึกษารุ่ นพี่ หรื อให้นกั ศึกษาพิมพ์จากโปรแกรม
- จัดทา Bill Payment ค่าหอพัก ภาค 2/2556 แจกนักศึกษาก่อนปิ ดภาค 1/2556
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- รับฝากของ
- สารวจความชารุ ดเสียหายของวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ในห้องพัก แจ้งซ่อม/ บันทึกหนี้สิน
- ทาความสะอาด เตรี ยมวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ห้องพัก พร้อมจัดเป็ นที่พกั ชัว่ คราวในช่วงปิ ดภาคและภาค 3/2555
- ประสานงานเร่ งรัดการซ่อม พร้อมทั้งจัดเตรี ยมบริ การและสวัสดิการ ต่าง ๆ ในหอพัก
1.4 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 3/2555
- รับจอง/แจ้งความจานงพักในหอพักภาค 3/2555 จัดทา Bill Payment
- จัดนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่น ๆ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั้นตอน
ลงทะเบียนเรี ยนวิทยาเขตหาดใหญ่
23-28 มี.ค. 56
- คิดเงินค่าหอพัก บันทึกข้อมูล จัดทาBill Payment หรื อออกใบนาชาระเงิน
30 มี.ค.-9 เม.ย. 56
- ตรวจสอบ ติดตามผลการชาระเงินค่าหอพักของนักศึกษาทุกคน
23 มี.ค.-17 พ.ค.56
- ดูแลความเรี ยบร้อย/ความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก ช่วงปิ ดภาคเรี ยน
23 มี.ค.56
- รายงานการจัดที่พกั ภาค 3/2555 พร้อมรายรับของหอพักแต่ละอาคาร
21 พ.ค.- 16 ต.ค. 56
1.5 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 1/2556
- รับลงทะเบียนเข้าหอพัก พร้อมแสดง Payin slip
- จ่ายกุญแจห้องพัก
- จัดทาประวัติในการ์ดหอพัก
- ทาใบรับวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ห้องพักทุกห้อง
- จ่ายของรับฝากคืนนักศึกษา
- ตรวจสอบ ติดตามการชาระเงินค่าหอพัก
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
2. การจัดที่พกั นักศึกษารุ่ นพี่ ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2556
6 ก.ย.55
- จัดทาแผนการจัดที่พกั นักศึกษา ปี การศึกษา 2556
26 - 29 ต.ค. 55
- จัดทาประกาศกาหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักในหอพักปี การศึกษา 2556
15 พ.ย.55-7 ม.ค. 56
- ให้บริ การนักศึกษาจองหอพัก ปี 2556 ดังนี้
- นักศึกษาผูม้ ีปัญหาสุขภาพ
- นักศึกษาโครงการพิเศษบางโครงการ
- นักศึกษาผูน้ ากิจกรรม และกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก นักกีฬา นักนาฏศิลป์ นักดนตรี ของมหาวิทยาลัย
ม.ค.และ 23 พ.ค.- 3 มิ.ย.56
- นักศึกษาทัว่ ไป
3. การจัดที่พกั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.1 ประสานแจ้งการจัดที่พกั ในหอพักในกากับ อาคาร 8,9 10,11
3.2 ประสานการจัดทาสติ๊กเกอร์ เครื่ องหมายในการแสดงสิทธิ์การพักหอพักและการตรวจสอบการใช้รถ
4. การจัดที่พกั นักศึกษาผ่าน Website
4.1 การจัดที่พกั นักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2556
ส.ค. 56
- ประชุมสรุ ปประเมินผลการจองห้องพักผ่าน Web Site ปี 2556
ก.ย.- ต.ค.56
- ประสานงานหน่วยสารสนเทศ ปรับปรุ งแก้ไข Web
ต.ค.-พ.ย.56
- เตรี ยมข้อมูลห้องพักและรายละเอียดให้นกั ศึกษาจองห้องพักผ่าน Web
ม.ค.- พ.ค.56
- ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องนักศึกษาและให้นกั ศึกษาจองห้องพักผ่าน Web พร้อมนาข้อมูลเข้าระบบ
Bill Payment
มิ.ย.56
- ประสานงาน ตรวจสอบ ส่งข้อมูลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองคลัง กาหนดเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็ จค่าหอพัก
20 พค.56
- พิมพ์รายชื่อเรี ยงตามหมายเลขห้องพักให้หอพักทุกอาคาร
10 มิ.ย.56
- พิมพ์รายชื่อเรี ยงตัวอักษรให้เจ้าหน้าที่และสานักงาน
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี
ตลอดปี
1 -15 ธ.ค.56
ม.ค.56
ต.ค.55,มี.ค.56
พ.ย.-56
ตลอดปี

พ.ย.55
มิ.ย.56
พ.ย. 55
ม.ค.56
ก.ค.-ส.ค.55
พ.ย- ธ.ค.55
มิ.ย.-ก.ค.56
ส.ค.55 - ม.ค. 56
23-25 ม.ค.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
- ควบคุมและดูแลนักศึกษาพักในหอพัก
- พิจารณาสืบสวนและสอบสวนสรุ ปสานวนนักศึกษาทาผิดระเบียบหอพัก
4.2 จัดที่พกั นักศึกษารุ่ นพีท่ วั่ ไป
- รับแจ้งความจานงพักในหอพักของนักศึกษาทัว่ ไปผ่าน Web Site
- บริ การเลือกห้องพักผ่าน Web site พร้อมพิมพ์ใบนาชาระเงิน (Bill Payment)
ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกพักหอพัก
ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาพักในหอพัก ปี การศึกษา 2556
5. การจัดที่พกั บุคคลภายนอก
- จัดที่พกั นักเรี ยน นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอกที่เข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยทั้งช่วงเปิ ดภาคเรี ยนปกติ และช่วงปิ ดภาคเรี ยน
- ค่ายโอลิมปิ กวิชาการ ค่าย 1 - 2
- ค่ายวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันวอลเลย์บอล PSU OPEN
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมเมอร์จูเนียร์แค้มป์
- อบรมคอมพิวเตอร์เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส
- ค่ายอยากเป็ นทันตแพทย์
- ค่ายเคมีสมั พันธ์
- ค่ายอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์
- ดนตรี ไทยอุดมศึกษาภาคใต้
- ค่ายจันทร์เลี้ยงชมรมมุสลิม
ฯลฯ
6. การแจ้งหนี้สิน
- หอพักติดตามหนี้ ทุกภาคการศึกษา
7. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาในหอพัก
- โครงการศิลปประดิษฐ์ การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ดอกไม้สด ในประเพณี ลอยกระทง
- โครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์นกั ศึกษา
- โครงการฝึ กทาอาหารและขนม ครั้งที่ 1
- โครงการฝึ กทาอาหารและขนม ครั้งที่ 2
- โครงการส่งเสริ มภาษา พัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน ภาค 1/55
- โครงการส่งเสริ มภาษา พัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน ภาค 2/55
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ ภาค 1/55
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยกิจกรรมลีลาศ ภาค 2/55
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจาหอพักนักศึกษา ปี การศึกษา 2556
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วัน เดือน ปี
ก.ค.56
6 มี.ค.56
7 มี.ค.56
1-5 มิ.ย. 56
17 ก.ค.56
6 ก.ค. 56
7 ก.ย.56
24-25 ส.ค.56
14 ก.ย.56
ตลอดปี

ตลอดปี การศึกษา

เดือนละ 1 ครั้ง
พ.ย.55-ม.ค.56

ปี ละ 2 ครั้ง
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
มิ.ย.55
พ.ย.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
- โครงการบริ หารงาน บริ หารคน และบริ หารโรงงาน 1/56
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจาบ้านและการพยาบาลฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
- โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบตั ิการ การป้องกันและระงับอัคคีภยั ปี การศึกษา 2556
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กรรมการนักศึกษาประจาหอพักแสดง)
- โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
- โครงการเสริ มสร้างทักษะการทาอาหารและขนม ครั้งที่ 1
- โครงการเสริ มสร้างทักษะการทาอาหารและขนม ครั้งที่ 2
- โครงการหอพักสัญจร/สัมมนา 5 วิทยาเขต และโครงการสร้างความสัมพันธ์นกั ศึกษา
- โครงการศิลปะประดิษฐ์ทาดอกไม้สาหรับพีบ่ ณั ฑิตในวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตร
- โครงการรณรงค์การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาในหอพักด้านการแต่งกาย โดยมีการจัดบอร์ด
และลงข่าวสาส์นหอพัก
- โครงการรณรงค์ตา้ นสารเสพติดในหอพัก
- โครงการ 5 ส. ในหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
8. ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดทากิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
- เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาในการเขียนโครงการ การทาเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง การจ่ายเงิน และการประเมินผล
- ประสานงาน สนับสนุนสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดทากิจกรรม
- เป็ นที่ปรึ กษาในการทากิจกรรม
- เข้าร่ วมกิจกรรม
9. ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
- ทาหนังสือเชิญประชุม
- ตรวจเช็คใบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
- ประสานงานเข้าร่ วมประชุม
- ประสานอาหารว่าง
- โทรประชุม
- บันทึกวาระการประชุม
- ประสานงานห้องประชุม
- ประสานงานอาหารว่าง
- จัดประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม
10. ประชุมคณะกรรมการหอพักร่ วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- ทาหนังสือเชิญประชุม
- ตรวจเช็คใบตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
- ประสานงานห้องประชุม
- ประสานงานอาหารว่าง
C:\Users\Karon\Desktop\ปฏิทินงานของกองกิจการนักศึกษา ปี 2556

วัน เดือน ปี

เดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งปี

เดือนละ 1 ครั้ง

1 ก.ย.55- 30 ธ.ค.56

ต.ค.55 - พ.ย.56

1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56
ตลอดปี
1 ต.ค. 55-30 ก.ย. 56

ก.ค.- ก.ย.56
ตลอดปี
ตลอดปี
27 พ.ค.-6 มิ.ย.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
- จัดประชุม
- บันทึกรายงานการประชุม
11. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- ทาบทามอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักแต่ละคณะเป็ นทีมงานของรองอธิการบดี
ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา พร้อมทาคาสั่งแต่งตั้ง
- ออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมเตรี ยมวาระการประชุม
- จัดเตรี ยมสถานที่ + อาหาร
- บันทึกรายงานการประชุม
- ส่งรายงานการประชุม
12. ออกข่าวสาส์นหอพักนักศึกษา
- รวบรวมรายละเอียดข้อบังคับ ข้อห้าม ความปลอดภัย ข่าวสารที่เกี่ยวข้องและใกล้ตวั นักศึกษาเพือ่ จัดพิมพ์
และแจ้งนักศึกษาแจกทุกห้องพัก ทุกอาคาร
13. โครงการพัฒนาบุคลากร
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
โครงการพัฒนาทีมงานและหอพักนักศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมอบรม ประชุม สัมมนา เรี ยนภาษาอังกฤษ
14. เตรี ยมห้องประสานงานที่พกั /อุปกรณ์เครื่ องนอน ซ่อมและบารุ งหอพัก เตรี ยมความพร้อมที่พกั IMT-GT
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. การบริ การสุขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร ปี การศึกษา 2555-2556
1.1 โครงการประกันสุขภาพมหาวิทยาลัย
- ประสานงานการบันทึกข้อมูลค่าบารุ งสุขภาพนักศึกษา ปี การศึกษา 2555-2556
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ และวิธีการใช้สิทธิ์รับบริ การรักษาพยาบาลในหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา คู่มือหอพักและบอร์ดในหอพัก คณะต่าง ๆ
- ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริ การสุขภาพของนักศึกษา ส่งนักศึกษาป่ วยพบแพทย์ เยีย่ มเยียน ประสานงาน
ผูป้ กครอง และคณะที่เกี่ยวข้อง นัดพบนักศึกษาบางกรณี เรี ยกชาระเงินคืนกรณีเกินสิทธิ์ แจ้งหนี้และ
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์เป็ นรายเดือน
- ตรวจสอบสิทธิ์ เบิกเงินทอรองจ่ายให้นกั ศึกษา และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
- สรุ ปผลการให้บริ การสุขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
1.2 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
- ประสานงานการประชุมร่ วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ โรงพยาบาล กองอาคารสถานที่
กองทะเบียนและประมวลผล
- ให้บริ การนักศึกษายืน่ เอกสารโอนย้ายทะเบียนบ้าน
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
8 ก.พ. 56
15 ก.พ. 56
13 ก.พ.- 8 มี.ค.56
8-มี.ค.-56
29 มี.ค. 56
4-9 เม.ย. 56
17 เม.ย.- 4 พ.ค. 56
4 เม.ย.-21 พ.ค. 56
18 เม.ย.- 17 พ.ค.56
3-มิ.ย.-56
มิ.ย.-ก.ค. 56
พ.ค. 56- พ.ค. 56
พ.ย. 55 และ ก.ค.-ก.ย. 56
ตลอดปี

ตลอดปี
ตลอดปี
มิ.ย. 56
ตลอดปี
ตลอดปี
พ.ย.55- ม.ค.56
มี.ค.-มิ.ย. 56

กิจกรรม/ขั้นตอน
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในหนังสือคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ในเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
บอร์ดหอพักและคณะต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายทะเบียนบ้านในเว็บไซต์
- ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และทาเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้นกั ศึกษาที่บตั รทองยังไม่คุม้ ครอง
1.3 โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร
- ประชุมผูแ้ ทนฝ่ ายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุ ปผลการให้บริ การประกันภัยอุบตั ิเหตุที่ผ่านมา พร้อม
นาเสนอกรรมการดาเนินการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย ปี การศึกษา 2556 และกาหนดเงื่อนไขเกณฑ์การพิจารณา
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
- จัดทาประกาศเชิญชวนผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัยเข้าร่ วมประชุมและนาเสนอโครงการ
- ประชุมผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัย ชี้แจงเงื่อนไข เกณฑ์การพิจารณา
- รับเสนอโครงการจากบริ ษทั ประกันภัย
- ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย นาเสนอท่านอธิการบดี
- แจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั ประกันภัย และทุกวิทยาเขต
- ร่ างบันทึกข้อตกลงร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริ ษทั ประกันภัยและจัดให้มีการลงนาม
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันภัย
- รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
- สรุ ปข้อมูลการให้บริ การสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- จัดทารายชื่อบุคลากรส่งให้บริ ษทั ประกันภัย
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ความคุม้ ครอง และวิธีการใช้สิทธิบนเว็บไซด์กองกิจการนักศึกษา
แผ่นพับ และโปสเตอร์
- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชาระเงินค่าบารุ งสุขภาพไว้ส่งบริ ษทั ประกันภัยพร้อมเบิกจ่าย
เงินค่าเบี้ยประกันภัยให้บริ ษทั ปี ละ 3 ครั้ง
- ให้บริ การกรอกใบเคลมประกันภัย ชาระเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เบิกเงิน
ทดรองจ่ายให้นกั ศึกษา/ บุคลากรที่ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาไว้แล้วประสานงานบริ ษทั ประกันภัย ทุกวิทยาเขต
และโรงพยาบาล ติดตามการชาระเงินของบริ ษทั เคลียร์เงินทดรองจ่ายคืนกองกิจการนักศึกษา ตรวจสอบสิทธิ
เรี ยกชาระเงินคืนกรณีเกินสิทธิ แจ้งหนี้ ติดตามผลการชาระหนี้และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
1.4 โครงการสร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา (ศูนย์สุขภาพ)
- ประสานงานให้มีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สร้างเสริ มสุขภาพนักศึกษา
- จัดให้มีบริ การสุขภาพนักศึกษาตลอดปี
- สรุ ปข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับบริ การ ปี การศึกษา 2555
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริ จาคโลหิ ต
1.6 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริ มป้องกันโรค
1.7 ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ปี การศึกษา 2555
1.8 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ปี 2555
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วัน เดือน ปี
ต.ค.55
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ทุกวัน
ทุกวัน
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปี
ต.ค. 55
4 พ.ย.55
ต.ค.55 - 30 มิ.ย.56
ตลอดปี
ต.ค.55 - ม.ค.56
ก.ย.56
ก.ย.56
ก.ย.56
4-15 ก.พ.55
21 - 22 มี.ค.56
11 เม.ย.56
2 พ.ค. 56
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ต.ค.56 - ก.ย. 57

กิจกรรม/ขั้นตอน
2. การบริ การไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์และหนังสือพิมพ์นกั ศึกษาในหอพัก
- เช่าตูไ้ ปรษณีย ์
- จัดทารายงานการให้บริ การไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์ประจาปี 2555
- รับไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์จากที่ทาการไปรษณียเ์ ขต 9 คอหงส์ทุกวันทาการและจากบุรุษไปรษณียใ์ นวันจันทร์ -เสาร์
แยกประเภท ลงบัญชีรับ
- จ่ายไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์นกั ศึกษา ทุกวันทาการ เวลา 08.00 - 21.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.30 น.
- ตรวจสอบไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์ตกค้าง ส่งคืนหรื อขออนุมตั ิทาลายเดือนละ 1 ครั้ง
- รับหนังสือพิมพ์จากผูป้ ระกอบการ
- ตรวจสอบรายการ จาแนกให้หอพักนักศึกษาทุกอาคาร
- ตรวจสอบส่งรายการให้งานหอพักนักศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การบริ การจองเช่าชุดครุ ย - เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต
- ประชาสัมพันธ์การให้บริ การจองเช่าชุดครุ ย - เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาทางานบริ การจองเช่าชุดครุ ย - เสื้ อราชปะแตนผ่านทางเว็บไซด์
- ประชุมนักศึกษาทางาน ชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบตั ิงาน สอน/สาธิต การวัดตัวชุดครุ ยและเสื้ อราชปะแตน
- ให้บริ การจองเช่าชุดครุ ย เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต
- ประสานงานร้านครุ ย
- ประสานงานคณะที่มีนกั ศึกษาจบรุ่ นแรก เกี่ยวกับชุดครุ ย
- เตรี ยมสถานที่ให้บริ การชุดครุ ย
- ประชาสัมพันธ์สถานที่รับชุดครุ ย
- สรุ ปรายงานการให้บริ การ
4. การบริ การอาหารเครื่ องดื่มและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
- จัดทาประกาศ/รับสมัครผูป้ ระกอบการทดแทนระหว่างสัญญา 2 ปี /ประสานรายชื่อกรรมการส่วนนักศึกษา
- สัมภาษณ์คดั เลือกผูป้ ระกอบการ
- ประกาศผลการพิจารณา
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
- ประชุมชี้แจง/อบรมสุขาภิบาลผูป้ ระกอบการอาหาร เครื่ องดื่มและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
- ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกข้อมูลค่าเช่าสถานที่
- ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบตั ิงานด้านสถานที่ปรุ ง/จาหน่ายของผู้
ประกอบการต่าง ๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ ราคาและปริ มาณที่เหมาะสม
- ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบตั ิงานทาความสะอาดสถานที่ /บริ เวณที่เช่าทัว่ ไป
- ตรวจสอบโดยการสุ่ มอาหารและเครื่ องดื่มนาตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชีววิทยาหาเชื้อแบคทีเรี ยและ
สารเคมีตกค้าง
- ประสานงานการตรวจอาหาร-เครื่ องดื่ม ส่งกองสาธารณสุข อาเภอหาดใหญ่ เรื่ องการพัฒนาคุณภาพอาหาร เครื่ องดื่มให้ได้มาตรฐาน Cean Food good taste
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วัน เดือน ปี
ปี ละ 2 ครั้ง

ตลอดปี
พ.ค.-มิ.ย. 56
ส.ค.56
ตลอดปี
พ.ย. 55-ม.ค. 56
ต.ค.55-ก.ย. 56
ตลอดปี
ตลอดปี
ทุกเดือน
ตลอดปี
ตลอดปี

มี.ค.-มิ.ย. 56
พ.ย.55-ม.ค. 56
ตลอดปี
ต.ค. 55
พ.ย.55-มี.ค. 56
ม.ค.-ก.ย. 56
ต.ค. 55-พ.ค. 56

ต.ค.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
- จัดทาป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร-เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
- ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
5. การจัดการด้านอาคารสถานที่และพัสดุ
5.1 การจัดการด้านอาคารสถานที่
- สารวจความชารุ ดบกพร่ อง
- จัดตั้งงบประมาณ
- ขออนุมตั ิจดั จ้างงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด อาคารสานักงาน หอพัก /ศูนย์อาหารโรงช้าง
- แจ้งซ่อม
- ประสานงานการกาหนดรู ปแบบรายการซ่อม ตลอดจนการจัดซื้ อและจัดจ้าง
- ร่ วมเป็ นกรรมการตรวจงานจ้างต่าง ๆและงาน รปภ./งานติดตามการก่อสร้าง
5.2 การจัดการงานวัสดุ
- ขอจัดซื้ อจัดหาวัสดุ
- รับของ ลงบัญชีรับ
- จ่ายวัสดุให้ศูนย์อาหารโรงช้าง ลงบัญชีจ่าย
- เช็คสต็อก
- ตรวจสอบ/ขออนุมตั ิเบิกจ่ายการใช้โทรศัพท์ราชการประจาเดือน
- จัดทาบัญชีเพือ่ การตรวจสอบ
- ตรวจสอบการจัดซื้ อ/จัดจ้าง/เช่า พร้อมเบิกจ่ายกรณีเร่ งด่วน
5.3 การจัดการงานครุ ภณ
ั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณ
ั ฑ์ใหม่และครุ ภณ
ั ฑ์ทดแทนเพือ่ ของบประมาณประจาปี
- ขอความร่ วมมือกองอาคารสถานที่กาหนดรู ปแบบ ประมาณราคากลาง
- ประสานการแจ้งงานพัสดุ กองคลังส่งครุ ภณ
ั ฑ์ชารุ ด ที่ช่างภายในซ่อมไม่ได้เพือ่ ส่งซ่อม
โดยช่างชานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
- จัดทาเอกสารเพือ่ ส่งตรวจสอบรายการ บัญชีครุ ภณ
ั ฑ์ การเบิก -จ่ายประจาปี ที่ผ่านมา
- ขออนุมตั ิจดั ซื้ อครุ ภณ
ั ์ จัดจ้างงานก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
- เบิก / ตรวจรับครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั ซื้ อ
- บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจาครุ ภณ
ั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณ
ั ฑ์ชารุ ด ไม่สามารถซ่อมได้ พร้อมดาเนินการขอจาหน่าย
งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษากูย้ มื กยศ.ที่ประสงค์กยู้ มื ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 แจ้งยืนยันการกูย้ มื
ผ่านระบบ e-studentloan
2. จัดทารายงานเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ของกลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่องจากโรงเรี ยนมัธยม
และผูก้ รู้ ายใหม่ กยศ./กรอ.
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วัน เดือน ปี

พ.ย.55

ธ.ค.55

ม.ค.56
ก.พ.56

มี.ค. 56
เม.ย. 56
พ.ค. 56
มิ.ย. 56

ก.ค.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
3. ตรวจสอบจานวนเงินคงค้าง ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ที่ตอ้ งส่งคืนกองทุนฯ
4. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ผ่านระบบ e-Student loan (ดาเนินการต่อเนื่องถึงเดือน
พฤศจิกายน 2555)
1. จัดทารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 2/2555 ผูก้ ู้ กรอ.
2. ดาเนินการให้นกั ศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2555
3. จัดทาทะเบียนคุมและส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยนไปธนาคารกรุ งไทย (ดาเนินการถึงเดือนธันวาคม 2555)
1. เตรี ยมการรับสมัครผูก้ ยู้ มื ต่อเนื่อง ปี 2556 ปรับปรุ งแก้ไขแบบฟอร์ม แบบคาขอกู้ คาชี้แจงต่าง ๆ
(ดาเนินการผ่าน website)
2. จัดทารายงานผูก้ ทู้ ี่คา้ งชาระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 2/2555
3. ตรวจสอบเงินคงค้าง ภาค 2/2555 ที่ตอ้ งส่งคืนกองทุนฯ
1. รับสมัครนักศึกษากูต้ ่อเนื่อง ปี การศึกษา 2556 (กรอ./กยศ.)
2. จัดทาฐานข้อมูลผูก้ ตู้ ่อเนื่อง (ดาเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556)
1. รายงาน สรุ ปการกูย้ มื ปี การศึกษา 2555 ทุกวิทยาเขต
2. จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และตระหนักในการชาระหนี้สาหรับผูก้ ยู้ มื ที่จะสาเร็ จการศึกษา
3. จัดทาข้อมูลจานวนนักศึกษากูย้ มื จาแนกเป็ นคณะ แยกประเภทการกูย้ มื และผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่และรวบรวมจากทุกวิทยาเขตเพือ่ เสนอกองทุนฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน
4. คานวณวงเงินกูย้ มื ประเภทกูร้ ายเก่า มอ. เป็ นรายคน ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กาหนด
5. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ. (ดาเนินการถึงเดือนมีนาคม 2556) ผ่านระบบ e-Student loan
1. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื และบันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ. ผ่านระบบ
e-Student Loan
1. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของผูก้ ตู้ ่อเนื่องผ่านระบบ e-Student loan
1. ตรวจสอบผูก้ ทู้ ี่พน้ สภาพนักศึกษารายงานธนาคาร
2. ตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมคงค้าง ภาค 3/2555 จัดทารายงานส่งคืนกองทุนฯ
1. รับสมัครผูก้ ตู้ ่อเนื่อง มอ. รอบ 2 ผูก้ ตู้ ่อเนื่องมัธยม, ผูก้ สู้ ถาบันอื่น/กูร้ ายใหม่
2. ดาเนินการให้นกั ศึกษาสมัครระบบ e-Student loan ผ่าน web กองทุนฯ
3. จัดทาฐานข้อมูลผูก้ ู้
4. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ ยู้ มื ต่อเนื่องมัธยมและผูก้ รู้ ายใหม่ ผ่านระบบ e-Student loan
5. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูต้ ่อเนื่องรอบ 2
6. จัดทาข้อมูลกลุ่มผูก้ ยู้ มื ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เพือ่ นาเข้าระบบผ่อนผันการชาระค่าลงทะเบียนเรี ยน ภาค 1/2556
1. ประชุมคณะทางานทุกวิทยาเขต
2. บันทึกค่าเล่าเรี ยนผูก้ ตู้ ่อเนื่อง รอบ 2
3. รวบรวมข้อมูลผูก้ ทู้ ุกวิทยาเขต เพือ่ จัดทาวาระการประชุม
4. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื ประจาสถาบัน
5. ปฐมนิเทศผูก้ ยู้ มื
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วัน เดือน ปี

ส.ค.56

ก.ย.56

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56

กิจกรรม/ขั้นตอน
6. ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์กู้ กูร้ ายใหม่,มัธยม
7. คานวณวงเงินกูย้ มื กลุ่มผูก้ รู้ ายใหม่ / กูต้ ่อเนื่องจากโรงเรี ยนมัธยม
8. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ รู้ ายใหม่ผ่านระบบ e-Student loan
9. รับทาสัญญาผูก้ รู้ ายใหม่และผูก้ ตู้ ่อเนื่องจากโรงเรี ยนมัธยม
1. จัดส่งสัญญากูย้ มื และแบบยืนยันค่าเรี ยนของผูก้ ตู้ ่อเนื่องมัธยม และผูก้ รู้ ายใหม่ ส่งธนาคาร
2. จัดทาทะเบียนคุม/ตรวจสอบ
3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 กลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์
4. จัดทารายงานการเบิกจ่าย
1. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรี ยนภาคการศึกษาที่ 1/2556 กลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่องมัธยมและผูก้ รู้ ายใหม่
2. จัดทารายงานการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/2556
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
1. การดาเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นต้ น
1.1 รับเรื่ องราวร้องทุกข์/ร้องเรี ยน/คากล่าวโทษ จากหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 สืบสวน ตั้งประเด็นการกระทาผิดวินยั นักศึกษา
1.3 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทาผิดวินยั นักศึกษา
1.4 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กบั ผูม้ ีอานาจพิจารณาลงนาม
1.5 ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณีการกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะเดียว
1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณีการกระทาผิดเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 2 คณะขึ้นไป
(ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง)
1.8 สรุ ปสานวนการสอบสวน แจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แก้ไข ปรับปรุ งสานวนการสอบสวนตามที่คณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา เพือ่ ทาหน้าที่พิจารณาสานวนการสอบสวน
และพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนนาเสนอ
1.11 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
1.12 นาเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา เพือ่ ให้การรับรองเห็นชอบ
1.13 เสนอคาสั่งลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูม้ ีอานาจลงนามตามมติคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
1.14 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั คณะต้นสังกัด/หอพัก/หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ เพือ่ ทราบ
หรื อดาเนินงานตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
1.15 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูป้ กครองนักศึกษา โดยการสืบค้นข้อมูลรายชื่อและที่อยูผ่ ปู้ กครอง
ด้วยระบบ SIS
1.16 ติดต่อนักศึกษาผูต้ อ้ งคาสั่งลงโทษทางวินยั นักศึกษามาพบเพือ่ ทราบคาสั่งลงโทษ
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วัน เดือน ปี
1 ต.ค.55 -30 ก.ย.56

1 ต.ค.53 -30 ก.ย.55

1 ต.ค.55 -30 ก.ย.56

1-31 พฤษภาคม 56
1 ต.ค.55 -30 ก.ย.56
1 ต.ค.55-30 ก.ย.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ เช่น กรณีคาสั่งให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
2. การดาเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นอุทธรณ์
2.1 รับคาร้องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกลงโทษ
2.2 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย พร้อมทั้งสรุ ปประเด็นอุทธรณ์เพือ่ เสนอผูอ้ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
2.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพือ่ ประชุมพิจารณาอุทธรณ์
2.5 ทาสรุ ปผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษ และแจ้งเวียนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพือ่ ลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้กบั ผูม้ ีอานาจพิจารณา
2.7 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูอ้ ุทธรณ์ /ผูป้ กครอง/คณะต้นสังกัด/หรื อหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ทราบ และดาเนินการตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
3. การดาเนินการเมื่อนักศึกษาใช้ สิทธิ์ฟ้องศาลปกครอง
3.1 ประสานความร่ วมมือกับนิติกรมหาวิทยาลัยเพือ่ กาหนดประเด็นแห่งคดี
3.2 เป็ นผูป้ ระสานงานคดีหรื อผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานคดี กับนิติกรมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงานอัยการฝ่ ายคดีปกครอง
3.3 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย (ประเด็นที่ฟ้อง) เพือ่ ชี้แจงต่อศาลปกครองในกรณีที่ศาลนัดไต่สวนคดี
3.4 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมายจากบุคคล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีคาขอคุม้ ครองชัว่ คราว
หรื อการทุเลาการบังคับตามกฎ หรื อคาสั่งทางปกครองจากฝ่ ายผูฟ้ ้องคดีเพือ่ ประกอบการให้ถอ้ ยคาต่อศาล
3.5 จัดทาคาให้การ (ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ) ตามคาสั่งศาลปกครอง
3.6 รวบรวมข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรู ปคดีให้กบั อธิการบดี หรื อผูแ้ ทนเพือ่
ประกอบการแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลก่อนศาลมีคาพิพากษา
3.7 รับทราบคาพิพากษาของศาลและถือปฏิบตั ิ
3.8 แจ้งคาพิพากษาของศาลให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ
ประชุ มคณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
- นัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง หรื อขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ความจาเป็ นเร่ งด่วน
- เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมหารื อคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
- เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
- แจ้งเวียนคณะกรรมการเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
- แก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการเสนอ
- ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษา
จัดทารายงานประจาปี ด้านวินยั นักศึกษา
พบนักศึกษาผูถ้ ูกสั่งลงโทษทางวินยั นักศึกษา เพือ่ รับทราบคาสั่งและปรับเปลี่ยนแนวคิด/พฤติกรรม
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพือ่ จัดทารายงานประกันคุณภาพ
- รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานวินยั นักศึกษาเพือ่ จัดทารายงาน
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วัน เดือน ปี
1 ต.ค.55-30 ก.ย.56

1 ส.ค.55- ก.พ.56

มี.ค.55
11 - 18 มิ.ย.55
29 พ.ค.- 27 มิ.ย. 55
22 - 27 มิ.ย.55
มิ.ย.55
11-ก.ค.-55
ก.ค.-55
ก.ย. 55
ต.ค.55

พ.ย. 55

กิจกรรม/ขั้นตอน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ การจัดทาข้อมูลตามที่สานักงานประกันคุณภาพจัดให้มี
- ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทารายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ดา้ นกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากทุกคณะ/วิทยาเขต
ส่งให้มหาวิทยาลัย
- จัดทาข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จดั ให้กบั นักศึกษา
- จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (5)
โครงการเฟ้นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิดชูนามสงขลานคริ นทร์
- นัดประชุมวางแผนคณะทางานโครงการ
- ดาเนินการให้ทุกคณะรณรงค์เรื่ องการแต่งกายของนักศึกษา
- แบ่งทีมกรรมการตรวจเยีย่ มเพือ่ กาหนดวันตรวจ
- ดาเนินการตรวจเยีย่ ม ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- สรุ ปคะแนนของแต่ละคณะ / รวบรวมรายชื่อตัวแทนนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบวินยั และมีความประพฤติ
เรี ยบร้อยตามที่ทางคณะเสนอรายชื่อมา
- มอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะที่ชนะเลิศ ลาดับที่ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบตั รให้ตวั แทนนักศึกษาแต่ละคณะ
งานแนะแนวและจัดหางาน
- ประสานคณะและรายงานผลการเรี ยน ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เพือ่ เจ้าของกองทุนทราบ
นาเข้าข้อมูลผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกาและข้อมูลทุนการศึกาในระบบ FMIS ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2555
1. แผนงานทุนการศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทัว่ ไป ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
- สัมภาษณ์นกั ศึกษาขอรับทุนครั้งที่ 1 โดยคณะทางานสัมภาษณ์นกั ศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
- ทาคะแนนสัมภาษณ์ เตรี ยมข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- ประสานคณะและวิทยาเขต รายงานผลการเรี ยน ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 เพือ่ เจ้าของกองทุนทราบ
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
- ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 1
- เตรี ยมการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
-รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
- สัมภาษณ์นกั ศึกษาขอรับทุนโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่
- ทาคะแนนสัมภาษณ์โดยกรรมการจัดสรรทุน เตรี ยมเอกสารข้อมูล
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาพิจารณาจัดสรรทุน
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
เพือ่ พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
- รายงานผลการเรี ยนผูร้ ับทุนประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เพือ่ เจ้าของทุนทราบ
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วัน เดือน ปี
พ.ย. 55
3 - 19 พ.ย. 55
ตลอดปี
ตลอดปี

ตลอดปี
ตลอดปี
ทุกเดือน
ตลอดปี
ตลอดปี
21-ก.ย.-55
24-ก.ย.-55
ตลอดปี

1 - 8 ต.ค.55

9 - 16 ต.ค.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
- รวบรวมข้อมูลการจัดสรรทุนการศึกษาจากคณะ วิทยาเขต ประจาภาค 1/2555 เพือ่ ทาฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
- นาเข้าข้อมูลการผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และข้อมูลทุนการศึกษาในระบบ FMIS
ประจาปี การศึกษาที่ 2/55
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ
- ดาเนินการด้านการเงินทุนการศึกษา
-รับเงินทุนส่งกองคลัง
-เบิกจ่ายเงินทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา/วิทยาเขต
- ประสานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/ ตอบขอบคุณ/ ส่งหลักฐาน การรับเงินทุนเพือ่ เจ้าของทุนทราบ
- ประสานนักศึการับเงินทุนการศึกษา กรณีทาขอทุนมอบเป็ นธนาณัติ /เช็ค/ดร๊ าฟท์
- แจ้งกองคลังหักเงินบริ จาครายเดือนจากบุคลากรสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
- ระดมเงินทุนเข้ากองทุน / ติดต่อขอการสนับสนุนทุน
2. ทุนสงขลานครินทร์
- ประกาศการรับสมัครทุนการศึกาที่ทางเจ้าของทุนขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร และจัดส่ง
ใบสมัครให้เจ้าของทุนเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
พิธีมอบทุนการศึกาเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
พิธีมอบทุนการศึกษา บ.เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
ประสานกับเจ้าของทุนที่เดินทางมาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาด้วยตนเอง/รถรับส่ง/อาหาร/ห้องประชุม/นักศึกษาที่สมัคร
ขอรับทุนการศึกษา
3. โครงการต้ นกล้ าสงขลานครินทร์
เตรี ยมโครงการติวน้องต้นกล้าฯ สัมพันธ์นอ้ งพี่ ประจาปี การศึกษา 2555
- ประชุมกลุ่มนักศึกษาทุนต้นกล้า มอบหมายภาระงาน รายงานความก้าวหน้าการเตรี ยมความพร้อม
- สรุ ปทบทวนงบประมาณ ขออนุมตั ิโครงการ ส่งหนังสือขออนุญาตผูป้ กครอง
ขออนุมตั ิเงินทุนฯ จากผูอ้ ุปถัมภ์ทุนฯ ประจาปี 55
1. ตรวจทานรายงานผลการเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักเรี ยนทุนฯ พิมพ์ขอ้ มูล
2. ขออนุมตั ิเงินทุน ปี 55
- ตรวจสอบยอดเงินบริ จาค/คงค้าง จากสมุดบัญชีและ ฐานข้อมูลการบริ จาคของผูอ้ ุปถัมภ์รายบุคคล
- ทารายการขออนุมตั ิเงินทุน
- จัดส่งรายงานผลการเรี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักเรี ยนทุนฯ ให้ผอู้ ุปถัมภ์ทราบ
3. ประสานผูอ้ ุปถัมภ์ทุนฯ และทาหนังสือแจ้งกาหนดการมอบทุน ปี 55 ดังนี้
- มูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้ (พล.ต.อ.ดร.ดรุ ณ โสตถิพนั ธุ)์
- โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า (คุณอัจฉรา ลีละศิธร กก.บริ หาร และ คุณวิพู ลีละศิธร)
- บริ ษทั หาดทิพย์ จากัด มหาชน (ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล)
- บริ ษทั แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จากัด (คุณมานะ ศรี พิทกั ษ์ กก.ผจ.บริ ษทั ฯ)
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วัน เดือน ปี
17 - 19 ต.ค.55
21 - 26 ต.ค. 55
29 - 31 ต.ค. 55
1 - 2 พ.ย.55

5 - 6 พ.ย.55

7 - 8 พ.ย.55
30 พ.ย. 55

3 - 6 ธ.ค.55

7 - 21 ธ.ค.55

24 - 26 ธ.ค.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
เตรี ยมเอกสารจัด/เคลียร์งบประมาณโครงการติวน้องต้นกล้าฯ สัมพันธ์นอ้ งพี่ ประจาปี การศึกษา 2555
ประชุมนักศึกษาแกนนาต้นกล้าฯ เพือ่ รายงานการเตรี ยมความพร้อม
จัดโครงการติวน้องต้นกล้าฯ สัมพันธ์นอ้ งพี่ ประจาปี การศึกษา 2555
สรุ ปประเมินผลโครงการฯ
เตรี ยมการรับสมัคร
1. จัดทาประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. ที่อยูโ่ รงเรี ยนต่าง ๆ (ปี 2551-2554)
4. ตรวจสอบ/เพิม่ เติมฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
1. จัดทาหนังสือประกาศรับสมัครเสนอรองอธิการบดีฯ ลงนาม
2. แนบประกาศ + ใบสมัคร
ส่งออกเอกสาร
ส่งหนังสือไปยัง สพฐ./ร.ร.ขยายโอกาส/ร.ร.มัธยมประจาตาบล/รร.เอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ปิ ดรับสมัคร
ยึดวันประทับตราไปรษณียบ์ นจดหมายเป็ นหลัก
* กรณีผสู้ มัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัครไม่ครบถ้วน และยังไม่เกินกาหนดปิ ดรับสมัคร เลขานุการฯ
ประสานไปยังโรงเรี ยนให้ส่งเอกสารหลักฐาน (เพิม่ เติม)
ฐานข้อมูลผูส้ มัคร
1. ลงเลขรับใบสมัคร runnumber ที่อยูโ่ รงเรี ยน และจัดทาสาเนาทะเบียนรับเอกสาร
2. จัดทาแบบฟอร์มสรุ ปจานวนผูส้ มัคร + ที่อยูโ่ รงเรี ยน
3. เลขานุการฯ คัดกรองเบื้องต้นโดยการตรวจสอบคุณสมบัติ+ หลักฐานการสมัคร จัดแยกผูส้ มัครแต่ละจังหวัด
ก่อนส่งใบสมัครให้คณะทางานฯ พิจารณาให้ค่าคะแนน
คณะทางานฯ อ่านใบสมัครที่ส่งตามกาหนดเวลา
1. เลขานุการฯ เตรี ยมแบบฟอร์มให้คะแนนทุนการศึกษาต้นกล้าฯ และเตรี ยมใบสมัครที่ส่งหลักฐานประกอบ
การรับสมัครถูกต้อง /ครบถ้วน ให้คณะทางานฯ พิจารณารายวัน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
3. คณะทางานฯ อ่านใบสมัคร ให้ค่าคะแนน
4. เลขานุการฯ บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ตามที่คณะทางานฯ ทาเครื่ องหมายและสรุ ปย่อข้อมูลผูส้ มัคร
ลงโปรแกรม Excel
การดาเนินการใบสมัครที่เลยระยะเวลาที่กาหนด
1. เลขานุการฯ เตรี ยมแบบฟอร์มให้คะแนนทุนการศึกษาต้นกล้าฯ และเตรี ยมใบสมัคร ให้คณะทางานฯพิจารณารายวัน
2. คณะทางานฯ อ่านใบสมัคร ให้ค่าคะแนน
3. เลขานุการฯ บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ตามที่คณะทางานฯ ทาเครื่ องหมายและสรุ ปย่อข้อมูลผูส้ มัคร
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วัน เดือน ปี
27 - 28 ธ.ค.56

1 ม.ค. 56

2 ม.ค. 56
7 - 8 ม.ค. 56

9 ม.ค.56

10 - 11 ม.ค.55

14 - 16 ม.ค.56
17 ม.ค. - 4 ก.พ. 56
5 - 18 ก.พ.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
ลงโปรแกรม Excel
บันทึกค่าคะแนนพร้อมหาค่าเฉลี่ย
1. เลขานุการฯ บันทึกค่าคะแนนจากคณะทางานฯ ในเอกสารสรุ ปประวัติผสู้ มัคร พร้อมหาค่าเฉลี่ย เรี ยงลาดับ
ค่าคะแนนสูง-ต่า (รายจังหวัด) แยกชุดข้อมูลผูส้ มัครเป็ น
2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ค่าคะแนนผูส้ มัคร (ส่งเอกสารตามกาหนดเวลา)
ส่วนที่ 2 ค่าคะแนนผูส้ มัคร (ส่งเอกสารเกินกาหนดเวลา)
3. ตรวจทานเอกสารหรื อเพิม่ เติมข้อมูลในแบบสรุ ปประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ทั้งที่ส่งตามกาหนดเวลาและส่งเกิน
กาหนดเวลา
เตรี ยมการประชุมพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
1. สอบถามวันและเวลาว่างของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา โครงการต้นกล้า
สงขลานคริ นทร์
2. จองห้องประชุม ขออาหารว่าง/อาหารกลางวัน
3.เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม/ตรวจทานความถูกต้อง ก่อนส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
และจัดสรรทุนฯ
ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาจานวนนักเรี ยนที่ตอ้ งลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน/เยีย่ มโรงเรี ยน
1. เอกสารประกอบวาระการประชุม
2. จัดทาสรุ ปรายละเอียดจานวนนักเรี ยนที่ตอ้ งลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน/เยีย่ มโรงเรี ยน
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกรอบแรก
1. จัดทาประกาศรายชื่อผูผ้ ่านรอบแรก
2. จดหมายแจ้งการลงพื้นที่ ร.ร. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
3. จดหมายแจ้งประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก แจ้ง สพฐ.+ร.ร. ทุกโรงเรี ยน
เตรี ยมลงพื้นที่
1. รายละเอียดข้อมูลนักเรี ยนเบื้องต้น + แผนที่บา้ น + หมายเลขติดต่อ
2. ข้อคาถามรายบุคคล
3. ขออนุมตั ิงบประมาณลงพื้นที่
4. ยืมเงินทดรองจ่าย
5. ขอใช้รถ เตรี ยมกล้องถ่ายรู ป
โทรศัพท์ประสานนัดโรงเรี ยน +ผูป้ กครอง นร. เพือ่ ลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน/เยีย่ ม ร.ร.
ประสาน ร.ร. (เส้นทาง/เวลา ฯลฯ)
ลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน+ ร.ร.
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ + ภาพถ่ายการลงพื้นที่เยีย่ มบ้าน+ ร.ร.
เตรี ยมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน
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วัน เดือน ปี

21 ก.พ. 56

25 ก.พ. 56

มี.ค.56
มิ.ย.56
ตลอดปี การศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

5 - 6 พ.ย.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. สรุ ปข้อมูลเยีย่ มบ้าน/ ร.ร. รายบุคคล
2. ข้อมูลเดิมก่อนการเยีย่ มบ้าน/เยีย่ มโรงเรี ยน
3. จัดทา PowerPoint ประวัติผรู้ ับทุน และตัดต่อภาพประกอบ
4. ประสานเวลาว่างคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
5. ส่งหนังสือเชิญประชุม + ระเบียบวาระการประชุม
6. จองห้องประชุม ขออาหารว่าง/ อาหารกลางวัน
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน
1. วาระการประชุม
2. PowerPoint ประวัติผรู้ ับทุน
3. จานวนทุนปี 2555 และ อื่น ๆ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
1. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ องรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
2. จดหมายแจ้งผูไ้ ด้รับทุน/แจ้งโรงเรี ยน/เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนทราบ เพือ่ รับอุปถัมภ์นกั รเรี ยนทุน
กาหนดพิธีมอบทุนการศึกษา
แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา
4. บริการให้ การปรึกษา
1.1 รายบุคคล
- นัดพบนักศึกษา
- ให้การปรึ กษาและบันทึกการปรึ กษา
- ติดตามผลการให้การปรึ กษา
- ประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึ กษา รองคณบดี บุคลากรกิจการนักศึกษา ผูป้ กครอง จิตแพทย์
- เยีย่ มบ้านนักศึกษาบางกรณี
1.2 รายกลุ่ม 2 กลุ่ม/ภาคการเรี ยน
- นักเรี ยนทุนต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
- อาสาสมัครบ้านวัยใส
- นักศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดรับสมัครผ่าน Web Site
1.3 ทางโทรศัพท์ (hotline) โดยอาสาสมัครบ้านวัยใส
2. ฝึ กอบรมอาสาสมัครบ้านวัยใส รุ่ นที่ 14
- ขออนุมตั ิโครงการ
- ติดต่อวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
- จัดหลักสูตรการอบรม
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วัน เดือน ปี

3 - 4 ธ.ค.55

30 มิ.ย.55 - 31 ธ.ค.55
21 - 24 ต.ค.55
9 พ.ย.55
14 - 17 พ.ย.55
14 ก.พ.55
16 - 31 ม.ค.55
1 พ.ย.55
1 เม.ย.56
ต.ค.55 - ก.ย.56

28 - 30 ต.ค.55
1 ก.ย.55
1 ม.ค.56
1 ธ.ค.55
9 พ.ย.55
7 พ.ย.55
10 พ.ย.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
- เตรี ยมความพร้อมโครงการฯ
- ดูแลความเรี ยบร้อยการจัดโครงการฯ
- สรุ ปประเมินผลโครงการฯ
3. จัด Case Conference สาหรับอาสาสมัครบ้านวัยใส
4. เป็ นพีเ่ ลี้ยงการจัดกิจกรรมโครงการของอาสาสมัครบ้านวัยใส
- โครงการเปิ ดประตูสู่บา้ นวัยใส
- โครงการ "โทรศัพท์สุ่มหัวใจ เชื่อมสายใยรัก"
- โครงการ "บาบัดใจ"
- โครงการ "Safe Sex"
- โครงการ "บ้านวัยใสสัญจร"
- โครงการ "บ้านวัยใสมอบหัวใจวันวาเลนไทน์"
- โครงการ "เกร็ ดความรู้เพือ่ เพือ่ นวัยใส"
5. ประชุมอาสาสมัครบ้านวัยใสเพือ่ กาหนดบทบาทหน้าที่และจัดเวรประจาวัน
6. เขียนสรุ ปการดาเนินงานประจาปี การศึกษา 2555 ของอาสาสมัครบ้านวัยใส
7. แผนปฏิบตั ิงานป้องกันยาเสพติด
To be number one
- แต่งตั้งคณะทางานพัฒนางานโครงการ To be number one
- รณรงค์เชิญชวนนักศึกษาสมัครสมาชิก To be number one
- ประสานงานกับคณะต่าง ๆ/วิทยาเขตจัดตั้งชมรม To be number 1
- อบรมสมาชิก To be number one
- จัดตั้งชมรม To be number one ในคณะและมหาวิทยาลัย
- สรุ ปจานวนผูส้ มัครสมาชิก แจ้งสานักงานสาธารณสุข อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
- ประชุมสมาชิกเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างร่ วมกับ ปปส. ภาค 9 เพือ่ วางแผนงานกิจกรรม/โครงการ
ปี การศึกษา 2555 เพือ่ ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
- จัดโครงการ "เครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างสู่ ชุมชนเข็มแข็ง ครั้งที่ 2"
- สารวจสถานะความเข็มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
- รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2 ครั้ง/ปี การศึกษา
แผนงานป้องกันโรคเอดส์
- จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"
- จัดกิจกรรม "Safe Sex"
แผนงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรม "เตรี ยมตัวอย่างไรให้ได้งาน"
กิจกรรม "ภาษากับการสร้างมิตร"
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วัน เดือน ปี
15 พ.ย.55
18 พ.ย.55
21 พ.ย.55
29 พ.ย.55

พ.ย.55
26 - 28 พ.ย.55
26 - 28 ต.ค.56

15 ต.ค.55

31 ธ.ค.55

30 ก.ย.56

15-25 ต.ค.55

17-24 พ.ย.55

กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรม "แต่ง (กาย) อย่างไรให้งาม"
กิจกรรม "บุคลิกแบบไหนโดนใจนายจ้าง"
กิจกรรม "เทคนิคการแต่งหน้าแก้ไขข้อบกพร่ องของใบหน้า"
กิจกรรม "เทคนิคการพูดกับการแสดงออก"
แผนงานพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
โครงการ "ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ " ครั้งที่ 12
โครงการ "ห้องสมุดต้นกล้าสงขลานคริ นทร์ " ครั้งที่ 13
โครงการ "ติวน้องต้นกล้าสงขลานคริ นทร์"
โครงการ "ต้นกล้าสัมพันธ์"
11. การดูแลนักศึกษา
- นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- สารวจจานวนนักศึกษา 5 วิทยาเขต
- สัมภาษณ์และสรุ ปข้อมูล
- ให้การช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
- สรุ ปข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาพิการ
- สารวจจานวนนักศึกษา
- รายงาน สกอ. เพือ่ ขออนุมตั ิเงินอุดหนุน
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
- รายงานผลการเรี ยน
งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ค่ายสงขลานคริ นทร์ (ค่ายศรี ตรัง)
ขององค์การบริ หาร ค่ายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา ชมรมการศึกษาเพือ่ สังคม และชมรมมุสลิม
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินกิจกรรม/ประเมินผล
โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 14 ณ UUM ประเทศมาเลเซีย
- เสนอโครงการ
- ประสานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม
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วัน เดือน ปี
28-30 พ.ย.55

4-5 ธ.ค.55

ต้นมกราคม 2556

พ.ย.-ต้น ก.พ.56

ต้น มี.ค.56

5-25 มี.ค.56

กิจกรรม/ขั้นตอน
งานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- เสนอโครงการ
- ประสานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- เข้าร่ วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- เสนอโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม
- เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริ หาร และสมาชิกสภานักศึกษา
- เข้าร่ วมงานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- งานวันเด็กแห่งชาติ
ดาเนินการคัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการกิจกรรมดีเด่น และองค์กรกิจกรรมดีเด่นประจาปี 2555
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
- เปิ ดรับสมัคร
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก
- ประกาศผล/มอบโล่ และเกียรติบตั ร ในวันปิ ดโลกกิจกรรม
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานด้านสถานที่ วิทยากร และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินผล
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่
1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของกลุ่วมกิจกรรมส่วนกลาง
2. โครงการค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรคณะต่าง ๆ

งานนวัตกรรมและสารสนเทศ
ด้ านบริการอาชีพ/ศึกษาต่ อ และจัดหางาน
ก.ค. 55 - ก.ย. 56
1. จัดทาข่ าวศึกษาต่ อ
1.1 รวบรวมข่าวศึกษาต่อ จากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ
1.2 พิมพ์เป็ นเอกสาร Word
1.3 ปิ ดประกาศที่หน่วยข้อมูล อาชีพฯ
1.4 ทาข้อมูลเป็ น Webpage
1.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E - Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
ตลอดปี ตามตาแหน่งงาน 2. บริการสมัครงาน
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วัน เดือน ปี

กิจกรรม/ขั้นตอน
2.1 รวบรวมตาแหน่งงานว่าง
2.2 เสนอให้คณะ / วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง
2.3 ทาข้อมูลเป็ น Webpage
2.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E - Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
2.5 รวบรวมใบสมัคร
2.6 จัดส่งใบสมัครให้บริ ษทั
ตลอดปี การศึกษา
3. บริการจัดหางานพิเศษ และหารายได้ ระหว่างเรียน
ตามตาแหน่งงาน
3.1 รวบรวมตาแหน่งงานพิเศษ
3.2 ทาข้อมูลเป็ น Webpaeg
3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Homepage ระบบสารสนเทศกองกิจการนักศึกษา
3.4 รวบรวมใบสมัคร
3.5 จัดส่งใบสมัครให้หน่วยงาน / บริ ษทั
8 - 9 ก.พ. 56
4. วันนัดพบแรงงาน
ตลอดปี ตามโครงการที่จดั 5. โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่ งขันต่ าง ๆ
5.1 รวบรวมโครงการอบรม และกิจกรรมต่างๆ
5.2 ทาข้อมูลเป็ น Webpaeg
5.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง E - Mail และ Homepage กองกิจการนักศึกษา
5.4 รวบรวมใบสมัคร
5.5 จัดส่งใบสมัครให้หน่วยงาน / บริ ษทั
ด้ านงานสารสนเทศและนวัตกรรม
1.ระบบประกันสุ ขภาพและอุบัติเหตุ
มิ.ย. - ส.ค. 55
1.1 ส่งข้อมูล น.ศ. เทอม 1 ให้บริ ษทั ประกันภัย และ ร.พ.
พ.ย. 55 - ม.ค. 56
1.2 ส่งข้อมูล น.ศ. เทอม 2 ให้บริ ษทั ประกันภัย และ ร.พ.
มี.ค. - พ.ค. 56
1.3 ส่งข้อมูล น.ศ. เทอม 3 ให้บริ ษทั ประกันภัย และ ร.พ.
ตลอดปี การศึกษา (เดือนละ 1 ครั้ง1.4
) เพิม่ ข้อมูลสุขภาพ และอุบตั ิเหตุของ น.ศ. ที่ไปใช้บริ การที่ ร.พ. ในระบบ
1.5 พัฒนาโปรแกรมในส่วนของนักศึกษา
มิ.ย. - ส.ค. 55
- ศึกษาข้อมูลระบบสุขภาพในส่วนของ น.ศ.
ส.ค. - ธ.ค. 55
- พัฒนาระบบในส่วนการส่งข้อมูลและรายงานของ น.ศ.
ก.ย. 55 - ม.ค. 56
- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบส่วนของ น.ศ.
1.6 พัฒนาโปรแกรมในส่วนของบุคลากร
ก.ค. 55 - มี.ค. 56
- พัฒนาระบบในส่วนการส่งข้อมูลและรายงานของบุคลากร
ก.ย. 55 - เม.ย. 56
- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบส่วนของบุคลกร
2.ระบบทุนทางานแลกเปลี่ยน
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วัน เดือน ปี
พ.ย. 55 , มิ.ย. 56
พ.ย. 55 - มี.ค. 56
มี.ค. - เม.ย. 56
มิ.ย. - ต.ค. 56
ก.ย. - ต.ค. 56
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง

ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

ต.ค. - พ.ย. 55
ก.พ. - มี.ค 56
มิ.ย 56
ต.ค. - พ.ย. 55
ก.พ. - มี.ค 56
มิ.ย. - ก.ค. 56
ส.ค. - ต.ค. 55
ก.พ. - มี.ค 56
พ.ย. 55 -ม.ค. 56
ม.ค. -ก.พ. 56
ก.พ. - พ.ค. 56
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

กิจกรรม/ขั้นตอน
2.1 ประสานงานปับหน่วยงานต่างๆภายใน ม.อ.
2.2 ดูแลนักศึกษาทุนทางานแลกเปลี่ยนรุ่ นที่ 95 (2/2555)
2.3 สรุ ปข้อมูลการเบิกจ่ายของ น.ศ. รุ่ นที่ 95 (2/2555)
2.4 ดูแลนักศึกษาทุนทางานแลกเปลี่ยนรุ่ นที่ 96 (1/2556)
2.5 สรุ ปข้อมูลการเบิกจ่ายของ น.ศ. รุ่ นที่ 96 (1/2556)
3. ระบบงานพิเศษหารายได้ ระหว่างเรียน
4. ระบบโครงการประกวดอบรมแข่ งขันต่ างๆ
4.1 จัดสอบ TOEIC
4.2 ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบถึงโครงการที่จดั ขึ้น
5. ระบบทุนการศึกษา
- แก้ไขและพัฒนาระบบตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ทุน
6. Website ของกองกิจการนักศึกษา
- ดูแลหน้าเว็บกองกจิการนักศึกษา
- การประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา
7. ระบบจองวัน เวลา เรียน Eillst
7.1 เตรี ยมระบบการจองเวลาเรี ยน เทอม 2 ปี 2555
7.2 เตรี ยมระบบการจองเวลาเรี ยน เทอม 3 ปี 2555
7.3 เตรี ยมระบบการจองเวลาเรี ยน เทอม 1 ปี 2556
8. ระบบจองหอพักผ่ านเว็บ
8.2 เตรี ยมข้อมูลออกใบเสร็ จเทอม 2 /2555
8.3 เตรี ยมข้อมูลออกใบเสร็ จเทอม 3 /2555
8.1 เตรี ยมข้อมูลออกใบเสร็ จเทอม 1 / 2556
8.4 เตรี ยมข้อมูลการอยูห่ อพัก และ bill payment เทอม 2 ปี 2555
8.5 เตรี ยมข้อมูลการอยูห่ อพักเทอม 3/2555
8.6 เตรี ยมระบบจองหอพักนักศึกษารุ่ นพีป่ ี การศึกษา 2556
8.7 เตรี ยมระบบการจองหอพักนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2556
8.8 เตรี ยมข้อมูลจองหอพักนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556
8.9 พัฒนาปรับปรุ งระบบตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่
9. ระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- พัฒนาระบบตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่
- ประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่เงินกู้
10. ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
- พัฒนาระบบตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

พ.ย 55 - ก.พ 56
มี.ค - พ.ค 56
มิ.ย - ส.ค 56

กิจกรรม/ขั้นตอน
- ประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
11. ระบบเงินยืมฉุกเฉิน
- พัฒนาระบบตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่
- ประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานธุรการ
12. เว็บกีฬามหาวิทยาลัย (สงขลานครินทร์ เกมส์ )
- พัฒนาระบบตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่
- ประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ
- ศึกษาดูงานเพือ่ นามาพัฒนาเว็บไซต์กีฬา
13. ดูแลนักศึกษาฝึ กงาน
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ คณะวิทยาศาสตร์
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
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