ปฏิทินงานของกองกิจการนักศึกษา ปี 2559
วัน เดือน ปี

กิจกรรม /ขั้นตอน
งานธุรการ
- ประชุมทีมผูบ้ ริ หารกองกิจการนักศึกษา
- ประชุมเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา

ทุกวันอังคาร (ภาคเช้า)
ทุกเดือน
ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน
(13.30 น.)
ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน - ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2 เดือนครั้ง)
ตลอดปี
- จัดทางบประมาณ เงินรายได้และเงินงบประมาณ
- ควบคุม รายรับ-รายจ่าย และสารวจหนี้ สิน เงินทุกประเภทรายได้ เงินงบประมาณ เงินยืม
เงินค่าบารุ งกิจกรรมนักศึกษา เงินยืมฉุ กเฉิ นและเงินยืมที่ใช้ในการดาเนิ นงานกองฯ
สัปดาห์แรกของเดือน - สรุ ป รายรับ-รายจ่าย เงินทุกประเภทของกองฯ รายงานผูบ้ ริ หาร
ภายใน 30 กย.58
- จัดทาปฏิทินแผนการปฏิบตั ิงานของกอง
- ดาเนิ นการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรของกองฯ และบุคลากรดีเด่น ปี งบประมาณ 2559
ครั้งที่ 1
สัปดาห์สุดท้ายของ 28กพ.59 - ผูถ้ ูกประเมินเขียนรายงานการดาเนิ นงานตาม (Tor) ส่ งผูบ้ งั คับบัญชา
มี.ค.59
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
- ส่ งผลการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัย /และประกาศผล
1 เม.ย.58
- เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
18 ส.ค.59
- ผูถ้ ูกประเมินฯเขียนรายงานผลการดาเนินงานตาม (Tor) ส่ งผูบ้ งั คับบัญชา
25 ส.ค.59
- คณะกรรมการประเมินฯ (ระดับกองฯ)
5 ก.ย.59
- ส่ งผลประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ/และประกาศผล
ก.ย. 59
- ยืนยันการจ้างและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว/พนักงานมหาวิทยาลัย
สัปดาห์สุดท้ายของปี
- จัดงานปี ใหม่ของกองฯ
ตลอดปี
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับวัสดุสานักงาน
ตลอดปี
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆของกองฯ
มี.ค./เม.ย.59
- โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559
ประชุมจัดเตรี ยมงานโครงการปฐมนิ เทศ ปี การศึกษา 2559

เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
หลังเสร็ จสิ้ นโครงการ

เม.ย.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
มิ.ย.59
ก.ค./ส.ค.59
24 ก.ย.59
ต.ค.59

ต.ค.58

ก.พ.59
พ.ค.-มิ.ย.59

26 ก.ค.-24 ธ.ค.58

- ประชุม ครั้งที่ 1 ประชุมกาหนดวันและกรอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมและ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- ประชุม ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดกิจกรรม
- ประชุม ครั้งที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานความคืบหน้า /และติดตามงานขออนุมตั ิ
โครงการ
- ประชุม ครั้งที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดเตรี ยมงาน
- ดาเนิ นกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2559
- ประชุม ครั้งที่ 5 เบิกจ่ายและประชุมสรุ ปผล
โครงการ "วันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง" ปี 2559
- ประชุมหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
- นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานกิจการนักศึกษา
- นาเสนอที่ประชุมคณบดี /สวช.
- ประชุมคณะกรรมการ/มอบหมายงาน ครั้งที่ 1
- ประชุมคณะกรรมการติดตามงาน ครั้งที่ 2-3
วันจัดงานโครงการและเบิกจ่าย
ประชุมคณะกรรมการฯ (สรุ ปผล) และนาเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมกิจการนักศึกษา
5 วิทยาเขต
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา ปี การศึกษา 2558
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั้งที่ 1
- ทบทวนผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของปี ที่ผ่านมา
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพกองฯ ครั้งที่ 2 เพื่อกาหนดกลยุทธ์แผน เป้ าหมายและ
ทบทวนKPIs
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทารายงาน ครั้งที่ 3
- จัดทารู ปเล่มรายงานและเอกสารอ้างอิง
งานหอพักนักศึกษา
1. เปิ ดหอพักนักศึกษา ภาค 1/2558
- นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักพร้อมแสดง Pay in slip
- จ่ายกุญแจห้องพักนักศึกษา
- จัดทาประวัติในการ์ ดหอพัก/ติดรู ปถ่ายนักศึกษา
- ทาใบรับวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ห้องพักทุกห้อง

1 - 31 ต.ค.58
3-10 พ.ย.58
23 ธ.ค.58-2 ม.ค.59
21-23 ธ.ค.58
23 ธ.ค.58-2 ม.ค.59
1-25 ม.ค.59
23 ธ.ค.58-2 ม.ค.59
2 ม.ค.59

2 ม.ค.-11พ.ค. 59
11 พ.ค.59
23-25 ก.พ.59
1-30 เม.ย.59
11-16 พ.ค.59
6-24 พ.ค. 59
11 พ.ค.-30 มิ.ย. 59

21 พ.ค. 59
3 ก.พ.-25 มี.ค. 59
21-23 พ.ค.59
21-23 พ.ค. 59

- จ่ายของรับฝากคืนนักศึกษา
- ตรวจสอบ ติดตามการชาระเงินค่าหอพัก
- เตรี ยมใบเสร็ จค่าหอพัก ภาค 1/2558
- จัดนักศึกษา สารองชั้นปี ที่ 1 และนักศึกษารุ่ นพี่
- เตรี ยมทา Bill payment ใบเสร็ จค่าหอพักรอบ 2
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
- เตรี ยมที่พกั บุคคลภายนอก ค่ายโอลิมปิ กวิชาการ ค่ายอยากเป็ นทันตแพทย์ ฯลฯ
- เตรี ยมประกาศปิ ดหอพักนักศึกษา ภาค 1 และเปิ ดภาค 2 ปี การศึกษา 2558
2. ปิ ด - เปิ ดหอพักนักศึกษา
2.1 ปิ ดหอพักนักศึกษา ภาค 1/2558
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- เตรี ยมและจัดที่พกั ชัว่ คราวบุคคลภายนอก
- ออกใบ Bill payment จ่ายค่าหอพัก ภาค 2/2558
- จัดที่พกั นักศึกษาที่พกั ในหอพักช่วงปิ ดภาค
2.2 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 2/2558
- รับลงทะเบียนเข้าหอพัก พร้อมแสดง Pay in slip
- จ่ายกุญแจห้องพัก
- จัดทาการ์ ดหอพัก
- ดูแลความเรี ยบร้อยและความเป็ นอยูข่ องนักศึกษาในหอพัก
2.3 ปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 2/2558
- จัดทาประกาศกาหนดปิ ดหอพักภาค 2/2558 เปิ ดหอพักภาค 3/2558 และเปิ ดหอพักภาค 1/2558
- จัดทา Bill Payment ค่าหอพัก ภาค 1/2558 โดยให้นกั ศึกษาพิมพ์จากโปรแกรม
- รับคืนกุญแจห้องพัก
- รับฝากของ
- สารวจความชารุ ดเสี ยหายของวัสดุครุ ภณั ฑ์ในห้องพัก แจ้งซ่อม บันทึกหนี้ สิน
- ทาความสะอาด เตรี ยมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ พร้อมจัดเป็ นที่พกั ชัว่ คราวในช่วงปิ ดภาคและภาค
3/2558
- ประสานงานเร่ งรัดการซ่อม พร้อมทั้งจัดเตรี ยมบริ การและสวัสดิการ ต่าง ๆ ในหอพัก
2.4 เปิ ดหอพักนักศึกษาภาค 3/2558
- รับจอง/แจ้งความจานงพักในหอพักภาค 3/2558
- จัดนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่น ๆ
ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิทยาเขตหาดใหญ่
- สรุ ปค่าธรรมเนี ยมหอพัก บันทึกข้อมูล จัดทา Bill Payment หรื อออกใบนาชาระเงิน

ม.ค.59
1 - 10 ก.พ. 59
มี.ค. 59

เม.ย.59

ต.ค. 58
ต.ค.- พ.ย.58
ก.พ.-มี.ค.59
เม.ย.59
ส.ค.59
10 ส.ค.59
2 ก.ย.59
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ม.ค.59

31 ส.ค. 58
18 มี.ค.59
29 ส.ค.58
เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปี

3. การจัดที่พกั นักศึกษารุ่ นพี่ ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2559
- จัดทาแผนการจัดที่พกั นักศึกษา ปี การศึกษา 2558
- จัดทาประกาศกาหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักในหอพักปี การศึกษา 2559
- ให้บริ การนักศึกษาจองหอพัก ปี 2559 ดังนี้
- นักศึกษาผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพ
- นักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ
- นักศึกษาผูน้ ากิจกรรมต่าง ๆ
- นักศึกษาทัว่ ไป
4. การจัดที่พกั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.1 ประสานงานแจ้งการจัดที่พกั ในหอพักในกากับฯ อาคาร 8-9, 10-11
4.2 จัดทาสติก๊ เกอร์ เครื่ องหมายในการแสดงสิ ทธิ์ การเข้าพักและตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ
5. การจัดที่พกั นักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2559
- ประชุมสรุ ปประเมินผลการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์
- ประสานงานสารสนเทศและนวัตกรรมปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการจอง
- เตรี ยมข้อมูลห้องพักและรายละเอียดให้นกั ศึกษาจองห้องพักผ่านเว็บไซต์
- ตรวจสอบข้อมูลการจองของนักศึกษาและนาข้อมูลเข้าระบบเพื่อจัดทา Bill payment
- ประสานงาน ตรวจสอบ ส่งข้อมูลให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองคลังเพื่อออกใบเสร็ จรับเงิน
- พิมพ์รายชื่อเรี ยงตามหมายเลขห้องพักให้หอพักทุกอาคาร
- พิมพ์รายชื่อเรี ยงตามตัวอักษรให้สานักงานหอพักนักศึกษา
- ควบคุมและดูแลนักศึกษาที่พกั ในหอพักนักศึกษาทุกอาคาร
- พิจารณาสอบสวนและสรุ ปสานวนนักศึกษาที่กระทาความผิดระเบียบหอพัก
5.2 จัดที่พกั บุคคลภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ
6. ประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกและนักศึกษาที่พกั ในหอพัก ปี การศึกษา 2558
7. การแจ้งหนี้ สิน
- หอพักนักศึกษาติดตามหนี้ สิน ทุกภาคการศึกษา
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาในหอพัก
- โครงการฝึ กทาอาหารและขนม ครั้งที่ 1
- โครงการฝึ กทาอาหารและขนม ครั้งที่ 2
- โครงการทาบุญหอพัก
9. ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพัก
- ทาบทามอาจารย์ที่ปรึ กษาหอพักและคณะทางานพร้อมออกคาสัง่ แต่งตั้ง
- ออกหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเตรี ยมวาระการประชุม
- จัดเตรี ยมสถานที่และอาหาร

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปี
1 ก.ย.57- 30 ธ.ค.58

ส.ค.58 - พ.ค.59

1 ส.ค. 58-31 ก.ค.59
ก.ค.-ก.ย.59

ตลอดปี

ตลอดปี
ก.ค.- ก.ย.59
ตลอดปี
พ.ค.59
ก.ค.-ก.ย.59

- บันทึกรายงานการประชุม
- ส่ งรายงานการประชุม
10. ออกข่าวหอพักนักศึกษา
- รวบรวมรายละเอียดข้อบังคับ ข้อห้าม ความปลอดภัย ข่าวสารที่เกี่ยวข้องและใกล้ตวั
11. โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ
โครงการพัฒนาทีมงานและหอพักนักศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมการอบรม ประชุม สัมมนาและเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
12. เตรี ยมห้องประสานงานที่พกั พร้อมอุปกรณ์เครื่ องนอน ซ่อมบารุ งห้องพักแก่บุคคลภายนอก
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. การบริ การสุ ขภาพนักศึกษาและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร ปี การศึกษา
2559
1.1 โครงการประกันสุ ขภาพมหาวิทยาลัย
- ประสานงานการบันทึกข้อมูลค่าบารุ งสุ ขภาพนักศึกษา ปี การศึกษา 2559
- ประชาสัมพันธ์สิทธิ ประโยชน์ และวิธีการใช้สิทธิ์ รับบริ การรักษาพยาบาลในหนังสื อ
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา แผ่นพับ คูม่ ือหอพักและบอร์ ด
นักศึกษาใหม่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา แผ่นพับ คูม่ ือหอพักและบอร์ ดคณะต่าง ๆ
- ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับบริ การสุขภาพของนักศึกษา ส่งนักศึกษาป่ วยพบแพทย์
เยี่ยมเยียน
- ประสานงานผูป้ กครอง และคณะที่เกี่ยวข้อง นัดพบนักศึกษาบางกรณี เรี ยกชาระเงินคืน
กรณี เกินสิ ทธิ์ แจ้งหนี้ และเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
เป็ นเกินสิ ทธิ์ แจ้งหนี้ และเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
เป็ นรายเดือน
- ตรวจสอบสิ ทธิ์ บันทึกข้อมูล ทาเอกสารเบิกเงินทดรองจ่ายให้นกั ศึกษา และเบิกเงินคืน
กองกิจการนักศึกษา
- สรุ ปผลการให้บริ การสุ ขภาพและการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษา ประจาปี การศึกษา
2558
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
1.2 โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
- ประสานงานการประชุมร่ วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ โรงพยาบาล
กองกิจการนักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์สิทธิ ประโยชน์ในหนังสื อคูม่ ือปฐมนิ เทศนักศึกษา ในเว็บไซต์
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กองกิจการนักศึกษา แผ่นพับ บอร์ดและคณะต่างๆ
- ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และทาเอกสารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้นกั ศึกษาที่
บัตรทองยังไม่คมุ ้ ครอง
1.3 โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุนกั ศึกษาและบุคลากร
- ประชุมผูแ้ ทนฝ่ ายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาเขต สรุ ปผลการให้บริ การประกันภัย
อุบตั ิเหตุที่ผ่านมาพร้อมนาเสนอกรรมการดาเนิ นการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย
ปี การศึกษา 2559 และกาหนดเงื่อนไขเกณฑ์การพิจารณา
- บันทึกการประชุม
- จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการ
- จัดทาประกาศเชิญชวนผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัยเข้าร่ วมประชุมและนาเสนอโครงการ
- ประชุมผูแ้ ทนบริ ษทั ประกันภัย ชี้แจงเงื่อนไข เกณฑ์การพิจารณา
- รับข้อเสนอโครงการจากบริ ษทั ประกันภัย
- ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย
- จัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน นาเสนอท่านอธิ การบดี
- แจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั ประกันภัย และทุกวิทยาเขต
- ร่ างบันทึกข้อตกลงร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริ ษทั ประกันภัยและจัดให้มีการลงนาม
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่ วมโครงการประกันภัย
- รับสมัครบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
- จัดทารายชื่อบุคลากรส่ งให้บริ ษทั ประกันภัย
- ประชาสัมพันธ์สิทธิ ประโยชน์ ความคุม้ ครอง และวิธีการใช้สิทธิ บนเว็บไซด์กองกิจการ
นักศึกษา แผ่นพับ และโปสเตอร์
- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชาระเงินค่าบารุ งสุ ขภาพไว้ส่งบริ ษทั
ประกันภัยพร้อมเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้บริ ษทั
- ให้บริ การกรอกใบเคลมประกันภัย ชาระเงินค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ เบิกเงินทดรองจ่ายให้นกั ศึกษา/ บุคลากรที่ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาไว้แล้ว
ประสานงานบริ ษทั ประกันภัยทุกวิทยาเขตและโรงพยาบาล ติดตามการชาระเงินของ
บริ ษทั เคลียร์ เงินทดรองจ่ายคืนกองกิจการนักศึกษา ตรวจสอบสิ ทธิ เรี ยกชาระเงินคืน
กรณี เกินสิ ทธิ แจ้งหนี้ ติดตามผลการชาระหนี้ และเบิกเงินคืนกองกิจการนักศึกษา
1.4 โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษา (ศูนย์สุขภาพนักศึกษา)
- ประสานงานให้มีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สร้างเสริ มสุ ขภาพนักศึกษา
- จัดให้มีบริ การสุ ขภาพนักศึกษาตลอดปี
- สรุ ปข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับบริ การ ปี การศึกษา 2558
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริ จาคโลหิต
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1.6 จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริ มป้ องกันโรค
1.7 ประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ ปี การศึกษา 2557
1.8 จัดทารายงานการประเมินตนเอง ปี 2557
2. การบริ การไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์และหนังสื อพิมพ์นกั ศึกษาในหอพัก
- จัดทารายงานการให้บริ การไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ประจาปี 2557
- รับไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์จากที่ทาการไปรษณี ยเ์ ขต 9 คอหงส์ทุกวันทาการและจากบุรุษไปรษณี ย ์
ในวันจันทร์ - เสาร์ แยกประเภท ลงบัญชีรับ
- จ่ายไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์นกั ศึกษา ทุกวันทาการ เวลา 08.00 - 21.00 น. วันหยุดราชการ เวลา
08.00 - 16.30 น.
- ตรวจสอบไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์ตกค้าง ส่ งคืนหรื อขออนุมตั ิทาลายเดือนละ 1 ครั้ง
- รับหนังสื อพิมพ์จากผูป้ ระกอบการ
- ตรวจสอบรายการ จาแนกให้หอพักนักศึกษาทุกอาคาร
- ตรวจสอบรายการหนังสื อพิมพ์ให้งานหอพักนักศึกษาดาเนิ นการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การบริ การจองเช่าชุดครุ ย - เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต
- ประสานงานแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการ จัดระบบบริ การชุดครุ ยเสื้ อราชประแตนบัณฑิต 5
วิทยาเขต
- จัดประชุมคณะกรรมการ กาหนดรายละเอียด
- ทาหนังสื อขอความร่ วมมืองานพัสดุ กองคลัง จัดทาประกาศเชิญชวนผูป้ ระกอบการชุดครุ ย
เสนอโครงการ
- ประชาสัมพันธ์การให้บริ การจองเช่าชุดครุ ย - เสื้ อราชปะแตนบัณฑิต
- ประสานงานร้านครุ ย
- ประสานงานคณะที่มีนกั ศึกษาจบรุ่ นแรก เกี่ยวกับชุดครุ ย
- เตรี ยมสถานที่ให้บริ การชุดครุ ย
- ประชาสัมพันธ์สถานที่รับชุดครุ ย
4. การบริ การอาหารเครื่ องดื่มและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
- ประกาศรับสมัครผูป้ ระกอบการร้านอาหาร เครื่ องดื่มและร้านสวัสดิการต่าง ๆ ปี การศึกษา
2551-60
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- ขอการส่ งชื่อกรรมการจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
- สัมภาษณ์คดั เลือกผูป้ ระกอบการร้านค้า
- ประกาศผลการคัดเลือก/ทาสัญญาเช่า
- อบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับสุ ขาภิบาลอาหาร/ประชุมชี้แจงผูป้ ระกอบการอาหาร
เครื่ องดื่มและร้านสวัสดิการต่าง ๆ
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- ควบคุม/ติดตามผล/บันทึกข้อมูลค่าเช่าสถานที่
- ควบคุม/ติดตามผล/การปฏิบตั ิงานด้านสถานที่ปรุ ง/จาหน่ายของผู้
ประกอบการต่าง ๆ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สะดวกมีคุณภาพ ราคาและปริ มาณที่
เหมาะสม
- ควบคุม/ติดตามผลการปฏิบตั ิงานทาความสะอาดสถานที่/บริ เวณที่เช่าทัว่ ไป
- ตรวจสอบโดยการสุ่ มอาหารและเครื่ องดื่มนาตรวจทางห้องปฏิบตั ิการชีววิทยาหาเชื้อ
แบคทีเรี ยและสารเคมีตกค้าง
- ประสานงานการตรวจอาหาร-เครื่ องดื่ม ส่ งกองสาธารณสุ ข อาเภอหาดใหญ่ เรื่ องการ
พัฒนาคุณภาพอาหาร เครื่ องดื่มให้ได้มาตรฐาน Clean Food good taste
- จัดทาป้ ายรณรงค์ให้ความรู ้ เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร-เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย
- ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
5. การจัดการด้านอาคารสถานที่และพัสดุ
5.1 การจัดการด้านอาคารสถานที่
- สารวจความชารุ ดบกพร่ อง
- จัดตั้งงบประมาณ
- ขออนุมตั ิจดั จ้างงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด อาคารสานักงาน ศูนย์อาหาร
โรงช้าง
- ควบคุมและตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอกชน
- แจ้งซ่อม ติดตามผลการซ่อม
- ประสานงานการกาหนดรู ปแบบรายการซ่อม ตลอดจนการจัดซื้อและจัดจ้าง
- ร่ วมเป็ นกรรมการตรวจงานจ้างต่าง ๆและงาน รปภ./งานติดตามการก่อสร้าง
5.2 การจัดการงานวัสดุ
- ขอจัดซื้ อจัดหาวัสดุ
- รับของ ลงบัญชีรับ
- จ่ายวัสดุให้ศูนย์อาหารโรงช้าง ลงบัญชีจ่าย
- เช็คสต็อก
- ตรวจสอบ/ขออนุมตั ิเบิกจ่ายการใช้โทรศัพท์ราชการประจาเดือน
- จัดทาบัญชีเพื่อการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการจัดซื้ อ/จัดจ้าง/เช่า พร้อมเบิกจ่ายกรณี เร่ งด่วน
5.3 การจัดการงานครุ ภณั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณั ฑ์ใหม่และครุ ภณั ฑ์ทดแทนเพื่อของบประมาณประจาปี
- ขอความร่ วมมือกองอาคารสถานที่กาหนดรู ปแบบ ประมาณราคากลาง
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- ประสานการแจ้งงานพัสดุ กองคลังส่ งครุ ภณั ฑ์ชารุ ด ที่ช่างภายในซ่อมไม่ได้เพื่อส่ งซ่อม
โดยช่างชานาญการภายนอกมหาวิทยาลัย
- จัดทาเอกสารเพื่อส่ งตรวจสอบรายการ บัญชีครุ ภณั ฑ์ การเบิก-จ่ายประจาปี ที่ผ่านมา
- ขออนุมตั ิจดั ซื้ อครุ ภณั ์ จัดจ้างงานก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
- เบิก / ตรวจรับครุ ภณั ฑ์ที่จดั ซื้ อ
- บันทึกรายการลงบัญชีควบคุม เขียนรหัสประจาครุ ภณั ฑ์
- รวบรวมรายการครุ ภณั ฑ์ชารุ ด ไม่สามารถซ่อมได้ พร้อมดาเนินการขอจาหน่าย
งานกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ ให้นกั ศึกษากูย้ มื กยศ.ที่ประสงค์กยู้ มื ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 แจ้งยืนยันการ
กูย้ มื ผ่านระบบ e-studentloan
2. จัดทารายงานเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของกลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่ อง
มอ.
3. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Student loan (ดาเนิ นการ
ต่อเนื่ องถึงเดือนมกราคม 2559)
1. ดาเนิ นการให้นกั ศึกษา กยศ.ลงชื่อ ในแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
2. จัดทาทะเบียนคุมและส่ งแบบยืนยันค่าเล่าเรี ยนไปธนาคารกรุ งไทย (ดาเนิ นการถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2559)
3. ตรวจสอบเงินคงค้าง ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ที่ตอ้ งส่ งคืนกองทุนฯ (กลุ่มกูต้ ่อเนื่ อง มอ.กรอ.และ
กยศ.)
1. จัดทารายงานผูก้ ทู้ ี่คา้ งชาระค่าธรรมเนี ยม ภาคการศึกษาที่ 1-2/2558 (กลุ่มกูต้ ่อเนื่ อง มอ.)
2. ตรวจสอบเงินคงค้าง ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ที่ตอ้ งส่ งคืนกองทุนฯ
3. จัดทารายงานเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 กลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่ องจาก
ร.ร.มัธยมและกูร้ ายใหม่ (ดาเนิ นการต่อเนื่ องถึงเดือนมีนาคม 2558)
1. จัดทารายงานการส่ งคืนเงินคงค้างกลุ่มกูต้ ่อเนื่ องมัธยมและรายใหม่ (ภาค 1/2558)
1. เบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของผูก้ ยู้ มื ทุกประเภทกู้
2. ส่ งข้อมูลค่าเล่าเรี ยนและใบเสร็ จรับเงินภาค 1-2/2558/เข้าระบบ e-Audit
1. รับสมัครนักศึกษากูต้ ่อเนื่ อง ปี การศึกษา 2559 (กรอ./กยศ.)
2. จัดทาฐานข้อมูลผูก้ ตู้ ่อเนื่ อง
1. จัดทารายงานการส่ งคืนเงินคงค้าง ภาคการศึกษาที่ 2/2558 กลุ่มผูก้ ู้ กรอ.
2 . รายงาน สรุ ปการกูย้ มื ปี การศึกษา 2558 ทุกวิทยาเขต
1. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ. (ดาเนิ นการถึงเดือนพฤษภาคม 2558) ผ่าน
ระบบ e-Student loan
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2. บันทึกกรอบวงเงินของนักศึกษากูย้ มื และบันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูย้ มื รายเก่า มอ.
ผ่านระบบe-Student Loan
3. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของผูก้ ตู้ ่อเนื่ องผ่านระบบ e-Student loan
4. ตรวจสอบผูก้ ทู้ ี่พน้ สภาพนักศึกษารายงานธนาคาร/กองทุนฯ
1. รับสมัครผูก้ ตู้ ่อเนื่ อง ม.อ. รอบ 2 ผูก้ ตู้ ่อเนื่ องมัธยม, ผูก้ สู้ ถาบันอื่น/กูร้ ายใหม่ (กยศ./กรอ.)
2. ดาเนิ นการให้นกั ศึกษาสมัครระบบ e-Student loan ผ่าน web กองทุนฯ
3. จัดทาฐานข้อมูลผูก้ ู้
4. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ ยู้ มื ต่อเนื่ องมัธยมและผูก้ รู้ ายใหม่ ผ่านระบบ e-Student loan
5. บันทึกค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษากูต้ ่อเนื่ องรอบ 2
6. จัดทาข้อมูลกลุ่มผูก้ ยู้ มื เพื่อนาเข้าระบบผ่อนผันการชาระค่าลงทะเบียนเรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
7. ประชุมคณะทางานทุกวิทยาเขต
8. บันทึกค่าเล่าเรี ยนผูก้ ตู้ ่อเนื่ อง รอบ 2
1. รวบรวมข้อมูลผูก้ ทู้ ุกวิทยาเขต เพื่อจัดทาวาระการประชุม
2. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื ประจาสถาบัน
3. ปฐมนิ เทศผูก้ ยู้ มื
4. ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์ กู้ กูร้ ายใหม่ ,มัธยม,กรอ.รายใหม่
5. บันทึกกรอบวงเงินผูก้ รู้ ายใหม่ผ่านระบบ e-Student loan
1. ทาสัญญากูย้ มื ของผูก้ ตู้ ่อเนื่ องมัธยม และผูก้ รู้ ายใหม่ (กยศ./กรอ.)
1. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 กลุ่มผูก้ ตู้ ่อเนื่ อง มอ.
2. จัดทารายงานการเบิกจ่าย
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
1. การดาเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นต้ น
1.1 รับเรื่ องราวร้องทุกข์/ร้องเรี ยน/คากล่าวโทษ จากหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.2 สื บสวน ตั้งประเด็นการกระทาผิดวินยั นักศึกษา/เชิญผูป้ กครองกรณี นกั ศึกษาเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
1.3 ทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นการกระทาผิดวินยั นักศึกษา
1.4 เสนอคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กบั ผูม้ ีอานาจพิจารณาลงนาม
1.5 ส่ งคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอบสวน ให้คณะ
กรรมการสอบสวน
1.6 ประชุมสอบสวน กรณี การกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณะเดียว
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1.7 นัดหมายการประชุมสอบสวนในกรณี การกระทาผิดเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 2 คณะขึ้นไป
(ประชุมคณะกรรมการสอบสวน + สอบสวนนักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง)
1.8 สรุ ปสานวนการสอบสวน แจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองความเห็น
1.9 แก้ไข ปรับปรุ งสานวนการสอบสวนตามที่คณะกรรมการเสนอ
1.10 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
สานวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนนาเสนอ
1.11 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
1.12 นาเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา เพื่อให้การรับรอง
เห็นชอบ
1.13 เสนอคาสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูม้ ีอานาจลงนามตามมติคณะกรรมการดาเนิ นงาน
วินยั นักศึกษา
1.14 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั คณะต้นสังกัด /หอพัก/หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อทราบหรื อดาเนิ นงานตามคาสัง่ มหาวิทยาลัย
1.15 แจ้งผลการลงโทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูป้ กครองนักศึกษา โดยการสื บค้นข้อมูลรายชื่อ
และที่อยูผ่ ปู ้ กครองด้วยระบบ SIS
1.16 ติดต่อนักศึกษาผูต้ อ้ งคาสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษามาพบเพื่อทราบคาสัง่ ลงโทษ
1.17 ติดตามผลการบังคับโทษ เช่น กรณี คาสัง่ ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
2. การดาเนินการทางวินัยนักศึกษาชั้นอุทธรณ์
2.1 รับคาร้องอุทธรณ์จากนักศึกษาที่ถูกลงโทษ
2.2 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย พร้อมทั้งสรุ ปประเด็นอุทธรณ์เพื่อเสนอผูอ้ านาจพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์
2.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2.4 นัดหมายคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาอุทธรณ์
2.5 ทาสรุ ปผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษ และแจ้งเวียนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อ
ลงนามรับรอง
2.6 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้กบั ผูม้ ีอานาจพิจารณา
2.7 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินยั นักศึกษาให้กบั ผูอ้ ุทธรณ์ /ผูป้ กครอง/คณะต้นสังกัด/
หรื อหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และดาเนินการตามคาสัง่ มหาวิทยาลัย
3. การดาเนินการเมื่อนักศึกษาใช้ สิทธิ์ฟ้องศาลปกครอง
3.1 ประสานความร่ วมมือกับนิ ติกรมหาวิทยาลัยเพื่อกาหนดประเด็นแห่งคดี
3.2 เป็ นผูป้ ระสานงานคดีหรื อผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานคดี กับนิ ติกรมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงาน
อัยการฝ่ ายคดีปกครอง
3.3 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมาย (ประเด็นที่ฟ้อง) เพื่อชี้แจงต่อศาลปกครองในกรณี ที่ศาล
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นัดไต่สวนคดี
3.4 รวบรวมข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมายจากบุคคล หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี มีคาขอคุม้ ครอง
ชัว่ คราวหรื อการทุเลาการบังคับตามกฎ หรื อคาสัง่ ทางปกครองจากฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดีเพื่อประกอบ
การให้ถอ้ ยคาต่อศาล
3.5 จัดทาคาให้การ (ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ) ตามคาสัง่ ศาลปกครอง
3.6 รวบรวมข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย ตลอดจนพยานหลักฐานตามรู ปคดีให้กบั อธิ การบดี หรื อ
ผูแ้ ทนเพื่อประกอบการแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาลก่อนศาลมีคาพิพากษา
3.7 รับทราบคาพิพากษาของศาลและถือปฏิบตั ิ
3.8 แจ้งคาพิพากษาของศาลให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.1 โครงการหนังตัวอย่าง (ศึกษาดูงานกระบวนการทางศาลและเรื อนจา)
4.2 โครงการฝึ กสมาธิ เสริ มสร้างจิตใจ ณ วัดถ้ าสุมะโน
ประชุ มคณะกรรมการดาเนินงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
- นัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวินยั นักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง หรื อขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ความจาเป็ นเร่ งด่วน
- เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมหารื อคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
- เขียนรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
- แจ้งเวียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
- แก้ไข ปรับปรุ งตามที่คณะกรรมการเสนอ
- ดาเนิ นการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษา
จัดทารายงานประจาปี ด้านวินยั นักศึกษา
พบนักศึกษาผูถ้ ูกสัง่ ลงโทษทางวินยั นักศึกษา เพื่อรับทราบคาสัง่ และปรับเปลี่ยนแนวคิด /พฤติกรรม
ประกันคุณภาพกองกิจการนักศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทารายงานประกันคุณภาพ
- รวบรวมข้อมูลการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษาเพื่อจัดทารายงาน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อการจัดทาข้อมูลตามที่สานักงานประกันคุณภาพจัดให้มี
- ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทารายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ดา้ นกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จากทุกคณะ/วิทยาเขต ส่ งให้มหาวิทยาลัย
- จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (5)
โครงการเฟ้ นหาคนดี ใจดี กายงาม เชิดชูนามสงขลานคริ นทร์
- นัดประชุมวางแผนคณะทางานโครงการ

16-24 ก.ย.59

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปี การศึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง
ปี การศึกษาละ 2 ครั้ง

20-23 ต.ค.58

26 ต.ค.-5 พ.ย.58

13-18 พ.ย.58

พ.ย.58-ก.พ.59

- ดาเนิ นการให้ทุกคณะรณรงค์เรื่ องการแต่งกายของนักศึกษา
- แบ่งทีมกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อกาหนดวันตรวจ
- ดาเนิ นการตรวจเยี่ยม ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- สรุ ปคะแนนของแต่ละคณะ / รวบรวมรายชื่อตัวแทนนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบวินยั และมีความ
ประพฤติเรี ยบร้อยตามที่ทางคณะเสนอรายชื่อมา
- มอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะที่ชนะเลิศ ลาดับที่ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบตั รให้ตวั แทน
นักศึกษาแต่ละคณะ
จัดกิจกรรมนิ ทรรศการวันมหิดลฯ
งานสารสนเทศและนวัตกรรม
จัดสอบ TOEIC
พัฒนาระบบสารสนเทศ กองกิจการนักศึกษา
ประชุมงานสารสนเทศและนวัตกรรม
อบรมเจ้าหน้าที่เรื่ อง microsoft office
งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษาของผูน้ าองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจการนักศึกษา
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- รับสมัครนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
- ประสานงานมหาวิทยาลัยที่ขอเข้าศึกษาดูงาน/ยานพาหนะ/ที่พกั
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการ PSU Student Leader's Development: Backpacking Trip to ASEAN 2015
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประชุมคณะทางาน
- เปิ ดรับสมัครบุคลากร/ผูน้ านักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการงานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- เข้าร่ วมกิจกรรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับภาคใต้
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ

25 พ.ย.58

ธ.ค.58-ก.พ.59

มี.ค.59

ธ.ค.58-ม.ค.59

14 ก.พ.59

มี.ค.59

- ประชุมคณะทางาน
- จัดกิจกรรมคัดเลือกระดับวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย/ภาคใต้
- ประชุมสรุ ปประเมินผลโครงการ
กิจกรรมวันลอยกระทง
- ประชุมคณะทางาน
- ประสานการจัดงานกับศูนย์ส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมและประเมินผล
โครงการเสริ มทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและผูน้ านักศึกษา พัฒนาสู่ อาเซี ยน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- เชิญบุคลากร/ผูน้ านักศึกษา เข้าร่ วมโครงการ
- ดาเนิ นกิจกรรมตลอดปี การศึกษา
- ประเมินผลการจัดโครงการทุกเดือน
โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 5 วิทยาเขต หัวข้อ แนวทางปฏิบตั ิที่ดี โครงการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่ งใส บัณฑิตไทยไม่โกง"
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประชุมคณะทางาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการไปทั้ง 5 วิทยาเขต
- เปิ ดรับสมัครบุคลากร/ผูน้ านักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ ค่ายสงขลานคริ นทร์ (ค่ายศรี ตรัง)
ขององค์การบริ หาร ค่ายอาสาพัฒนาของชมรมอาสาพัฒนา ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรม
โรตาแรคท์ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการ ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นาชีวิตพอเพียง
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริ หาร และสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ดาเนิ นการ
คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง โครงการกิจกรรมดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2558

เม.ย.59

ปลายเดือน พ.ค.59

พ.ค.-มิ.ย.59

ก.ค.-ส.ค.59

มี.ค.-ก.ค.58

24 ก.ค.- 2 ก.ย. 58
ก.ย. 58

- แต่งตั้งคณะกรรมการ/กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
- เปิ ดรับสมัคร
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก
- ประกาศผล
โครงการงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 จัดพิธีการมอบโล่และ
เกียรติบตั รแก่นกั กิจกรรม/องค์กรที่ได้รับรางวัล
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ปี การศึกษา 2559
- ประชุมคณะทางาน
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานด้านสถานที่ วิทยากร
- เปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
โครงการค่ายอาสาสมัครของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆอันได้แก่
1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนขิงกลุ่มกิจกรรมส่ วนกลาง
2. โครงการค่ายอาสาพัฒนาของสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ
โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรี วิชยั
- เสนอขออนุมตั ิโครงการ
- ประสานงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
งานแนะแนวและจัดหางาน
- ประสานคณะและรายงานผลการเรี ยน ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เพื่อเจ้าของ
กองทุนทราบนาเข้าข้อมูลผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและข้อมูลทุนการศึกษาในระบบ
FMIS ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
1. แผนงานทุนการศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทัว่ ไป ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
- สัมภาษณ์นกั ศึกษาขอรับทุนครั้งที่ 1 โดยคณะทางานสัมภาษณ์นกั ศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
- ทาคะแนนสัมภาษณ์ เตรี ยมข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา
- ประสานคณะและวิทยาเขต รายงานผลการเรี ยน ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557

17 ก.ย.58
ต.ค.58
ม.ค.58
ม.ค.58

ก.พ.58
ม.ค.58

มี.ค.58
ธ.ค.58
ตลอดปี
ตลอดปี

ตลอดปี
ตลอดปี
ทุกเดือน
ตลอดปี
ธ.ค.58
ตลอดปี
17 ต.ค.58
17-21 ต.ค.58

เพื่อเจ้าของกองทุนทราบ
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
- ปฐมนิ เทศนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
- เตรี ยมการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
-รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทัว่ ไป ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
- สัมภาษณ์นกั ศึกษาขอรับทุนโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่
- ทาคะแนนสัมภาษณ์โดยกรรมการจัดสรรทุน เตรี ยมเอกสารข้อมูล
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาพิจารณาจัดสรรทุน
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
- รายงานผลการเรี ยนผูร้ ับทุนประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เพื่อเจ้าของทุนทราบ
- รวบรวมข้อมูลการจัดสรรทุนการศึกษาจากคณะ/ วิทยาเขต ประจาภาค 1/2557 เพื่อทาฐาน
ข้อมูลด้านทุนการศึกษา
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
- นาเข้าข้อมูลการผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และข้อมูลทุนการศึกษาในระบบ FMIS
ประจาปี การศึกษาที่ 2/2558
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ
- ดาเนิ นการด้านการเงินทุนการศึกษา
-รับนาเงินทุนส่ งกองคลัง/แจ้งการโอนเงินทุนไปยังกองคลังเพื่อออกใบเสร็ จรับเงิน
-เบิกจ่ายเงินทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา/วิทยาเขต
- ประสานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/ ตอบขอบคุณ/ ส่ งหลักฐาน การรับเงินทุนเพื่อเจ้าของทุนทราบ
- ประสานนักศึกษารับเงินทุนการศึกษา กรณี ทุนมอบเป็ นธนาณัต/ิ เช็ค/ดร๊ าฟท์
- แจ้งกองคลังหักเงินบริ จาครายเดือนจากบุคลากรสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
- ระดมเงินทุนเข้ากองทุน / ติดต่อขอการสนับสนุนทุน
- จัดส่ งการ์ ดอวยพรปี ใหม่ แก่ผสู ้ นับสนุนทุนการศึกษา
- ประสานกับเจ้าของทุนที่เดินทางมาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาด้วยตนเอง/รถรับส่ ง/ห้องประชุม/นักศึกษา
2. โครงการต้ นกล้ าสงขลานครินทร์
- ประชุมนักศึกษาทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าฯ เพื่อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัดโครงการ
ติวน้อง คล้องใจ สายใยต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
เตรี ยมโครงการติวน้องคล้องใจ สายใยต้นกล้า สงขลานคริ นทร์ ประจาปี การศึกษา 2558
- ประชุมกลุ่มนักศึกษาทุนต้นกล้า มอบหมายภาระงาน รายงานความก้าวหน้าการเตรี ยมความพร้อม

17 ต.ค.58
21-26 ต.ค.58
29-31 ต.ค.58
3-7 พ.ย.58
20-22 ต.ค.58

27-29 ต.ค.58

30-31 ต.ค.58

30 พ.ย.58

2 - 12 ธ.ค.58

10-26 ธ.ค.58

5 - 9 ม.ค.58

- สรุ ปทบทวนงบประมาณ ขออนุมตั ิโครงการ
จัดโครงการติวน้อง คล้องใจ สายใยต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
เตรี ยมเอกสารจัด/เคลียร์ งบประมาณโครงการติดน้อง คล้องใจ สายใยต้นกล้า สงขลานคริ นทร์
ประชุมนักศึกษาแกนนาต้นกล้าฯ เพื่อรายงานการเตรี ยมความพร้อม
สรุ ปประเมินผลโครงการฯ
เตรี ยมการรับสมัคร
1. จัดทาประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. ที่อยูโ่ รงเรี ยนต่าง ๆ(ปี 2551-2558)
4. ตรวจสอบ/เพิ่มเติมฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
1. จัดทาหนังสื อประกาศรับสมัครเสนอรองอธิ การบดีฯ ลงนาม
2. แนบประกาศ+ใบสมัคร
ส่ งออกเอกสาร
ส่ งหนังสื อไปยัง สพฐ./ร.ร.ขยายโอกาส/ร.ร.มัธยมประจาตาบล/รร.เอกชนสอนศาสนาในพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้
ปิ ดรับสมัคร
ยึดวันประทับตราไปรษณี ยบ์ นจดหมายเป็ นหลัก
*กรณี ผสู ้ มัครส่ งเอกสารประกอบการรับสมัคร ไม่ครบถ้วน และยังไม่เกินกาหนดปิ ดรับสมัคร
เลขานุการฯประสานไปยังโรงเรี ยนให้ส่งเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)
ฐานข้อมูลผูส้ มัคร
1. ลงเลขรับใบสมัคร runnumber ที่อยูโ่ รงเรี ยน และจัดทาสาเนาทะเบียนรับเอกสาร
2. จัดทาแบบฟอร์ มสรุ ปจานวนผูส้ มัคร + ที่อยูโ่ รงเรี ยน
3. เลขานุการฯ คัดกรองเบื้องต้นโดยการตรวจสอบคุณสมบัติ+ หลักฐานการสมัคร จัดแยกผูส้ มัครแต่ละ
จังหวัดก่อนส่ งใบสมัครให้คณะทางานฯ พิจารณาให้ค่าคะแนน
คณะทางานฯ อ่านใบสมัครที่ส่งตามกาหนดเวลา
1. เลขานุการฯ เตรี ยมแบบฟอร์ มให้คะแนนทุนการศึกษาต้นกล้าฯ และเตรี ยมใบสมัครที่ส่งหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครถูกต้อง /ครบถ้วน ให้คณะทางานฯ พิจารณารายวัน
2. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานฯ
3. คณะทางานฯ อ่านใบสมัคร ให้ค่าคะแนน
4. เลขานุการฯ บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ตามที่คณะทางานฯ ทาเครื่ องหมายและสรุ ปย่อ
ข้อมูลผูส้ มัครลงโปรแกรม Excel
การดาเนินการใบสมัครที่เลยระยะเวลาที่กาหนด

12 - 15 ม.ค.58

19-22 ม.ค. 58

23 ม.ค.58
29-31 ก.พ. 58

2-4 ก.พ. 58

5 - 10 ก.พ.58

1. เลขานุการฯ เตรี ยมแบบฟอร์ มให้คะแนนทุนการศึกษาต้นกล้าฯ และเตรี ยมใบสมัคร ให้คณะทางานฯ
พิจารณารายวัน
2. คณะทางานฯ อ่านใบสมัคร ให้ค่าคะแนน
3. เลขานุการฯ บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ตามที่คณะทางานฯ ทาเครื่ องหมายและสรุ ปย่อข้อมูล
ผูส้ มัครลงโปรแกรม Excel
บันทึกค่าคะแนนพร้อมหาค่าเฉลี่ย
1. เลขานุการฯ บันทึกค่าคะแนนจากคณะทางานฯ ในเอกสารสรุ ปประวัติผสู ้ มัคร พร้อมหาค่าเฉลี่ย เรี ยง
ลาดับค่าคะแนนสู ง-ต่า (รายจังหวัด) แยกชุดข้อมูลผูส้ มัครเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ค่าคะแนนผูส้ มัคร (ส่ งเอกสารตามกาหนดเวลา)
ส่ วนที่ 2 ค่าคะแนนผูส้ มัคร (ส่ งเอกสารเกินกาหนดเวลา)
2. ตรวจทานเอกสารหรื อเพิ่มเติมข้อมูลในแบบสรุ ปประวัติส่วนตัวผูส้ มัคร ทั้งที่ส่งตามกาหนดเวลาและ
ส่ งเกินกาหนดเวลา
เตรี ยมการประชุมพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
1. สอบถามวันและเวลาว่างของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการต้นกล้าสงขลานคริ นทร์
2. จองห้องประชุม ขออาหารว่าง/อาหารกลางวัน
3.เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม /ตรวจทานความถูกต้อง ก่อนส่ งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและจัดสรรทุนฯ
ส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลา
นคริ นทร์
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจานวนนักเรี ยนที่ตอ้ งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/เยี่ยมโรงเรี ยน
1. เอกสารประกอบวาระการประชุม
2. จัดทาสรุ ปรายละเอียดจานวนนักเรี ยนที่ตอ้ งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/เยี่ยมโรงเรี 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

11 - 13 ก.พ.58
16 ก.พ. - 6 มี.ค.58
9-27 มี.ค.58

2-4 เม.ย.58

6-9 เม.ย.58

พ.ค.58
มิ.ย.58
ตลอดปี การศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
1ส.ค.58 - 30 พ.ค.59

โทรศัพท์ประสานนัดโรงเรี ยน +ผูป้ กครอง นร. เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/เยี่ยม ร.ร.
ประสาน ร.ร. (เส้นทาง/เวลา ฯลฯ)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน+ ร.ร.
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ + ภาพถ่ายการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน+ ร.ร.
เตรี ยมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน
1. สรุ ปข้อมูลเยี่ยมบ้าน/ ร.ร. รายบุคคล
2. ข้อมูลเดิมก่อนการเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมโรงเรี ยน
3. จัดทา PowerPoint ประวัติผรู้ ับทุน และตัดต่อภาพประกอบ
4. ประสานเวลาว่างคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา โครงการต้นกล้า
สงขลานคริ นทร์
5. ส่ งหนังสื อเชิญประชุม + ระเบียบวาระการประชุม
6. จองห้องประชุม ขออาหารว่าง/ อาหารกลางวัน
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับทุน
1. วาระการประชุม
2. PowerPoint ประวัติผรู ้ ับทุน
3. จานวนทุนปี 2558 และ อื่น ๆ
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
1. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ องรายชื่อผูไ้ ด้รับทุน
2. จดหมายแจ้งผูไ้ ด้รับทุน/แจ้งโรงเรี ยน/เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งรายชื่อผูไ้ ด้รับทุนให้ผอู ้ ุปถัมภ์ทุนรับทราบ เพื่อรับอุปถัมภ์นกั เรี ยนทุน
กาหนดพิธีมอบทุนการศึกษา
แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา
บริการให้ การปรึกษา
1.1 รายบุคคล
- นัดพบนักศึกษา
- ให้การปรึ กษาและบันทึกการปรึ กษา
- ติดตามผลการให้การปรึ กษา
- ประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึ กษา รองคณบดี บุคลากรกิจการนักศึกษา ผูป้ กครอง
จิตแพทย์
- เยี่ยมบ้านนักศึกษาบางกรณี
1.2 รายกลุ่ม 2 กลุ่ม/ภาคการเรี ยน
- นักเรี ยนทุนต้นกล้าสงขลานคริ นทร์

17 - 18 ต.ค.58
7-8 พ.ย.58

18 พ.ย.58
ธ.ค.58
1ธ.ค.58-31มี.ค.59

31 มี.ค.59
1ต.ค.58-30ก.ย.59

1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59

พ.ย.58

- อาสาสมัครบ้านวัยใส
- นักศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ดรับสมัครผ่าน Web Site
1.3 ทางโทรศัพท์ (hotline) โดยอาสาสมัครบ้านวัยใส
1.4 นักศึกษาวินยั นักศึกษา
บ้ านวัยใส
- ฝึ กอบรมอาสาสมัครบ้านวัยใส
- ขออนุมตั ิโครงการ
- ติดต่อวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
- จัดหลักสูตรการอบรม
- เตรี ยมความพร้อมโครงการฯ
- ดูแลความเรี ยบร้อยการจัดโครงการฯ
- สรุ ปประเมินผลโครงการฯ
- ประชุมอาสาสมัครบ้านวัยใสเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่และจัดเวรประจาวัน
- จัด Case Conference สาหรับอาสาสมัครบ้านวัยใส
- เป็ นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมโครงการของอาสาสมัครบ้านวัยใส
- จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558 "
- โครงการ "โทรศัพท์สุ่มหัวใจ เชื่อมสายใยรัก "
- โครงการ "Safe Sex"
เขียนสรุ ปการดาเนิ นงานประจาปี การศึกษา 2558 ของอาสาสมัครบ้านวัยใส
อาจารย์ที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
- อบรมทักษะการปรึ กษาสาหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักกิจการนักศึกษา
- จัด Case Conference
การดูแลนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- สารวจจานวนนักศึกษา 5 วิทยาเขต
- สัมภาษณ์และสรุ ปข้อมูล
- ให้การช่วยเหลือนักศึกษา
- จัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
- สรุ ปข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
นักศึกษาพิการ
- สารวจจานวนนักศึกษา

1ส.ค.58-30ก.ย.59

1-30ส.ค.58
พ.ย.-58
พ.ย.58-มี.ค.59
พ.ย.-58
มี.ค.59

15 ต.ค.58 –1ก.ค. 59

- รายงาน สกอ. เพื่อขออนุมตั ิเงินอุดหนุน
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
- รายงานผลการเรี ยน
นักศึกษาวินยั นักศึกษา
- ให้การปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แผนปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติด
สารวจสถานะความเข็มแข็งของสถานศึกษาในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและรายงาน
สภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ 2 ครั้ง/ปี การศึกษา
- โครงการแกนนาวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ”
- โครงการ “ป้ องกันและเฝ้ าระวังอบายมุขรอบรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ”
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่ าง
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหาสารเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
เครื
อข่ าตยอนล่
สถาบัางนอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่ าง”
ภาคใต้
- กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และสรุ ปผลการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด”
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
- โครงการสร้างเสริ มสมรรถนะบัณฑิตให้ดาเนิ นธุ รกิจเองได้

