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คู่มือการปฏิบัติงาน
กองกิจการนักศึกษา
1. ประวัติและความเป็นมา
กองกิจการนักศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นกองตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2531
ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 180 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 สถานที่ทางานอยู่ที่อาคาร 40 ปี
มจพ. ในโอกาสที่ ส ถาบั น แทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ครบรอบ 40 ปี และสถาบั น ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีผลให้กองกิจการนักศึกษาเปลี่ยน
สถานะเป็ น กองขึ้น กับ ส านั กงานอธิ การบดีต ามสถานภาพของมหาวิท ยาลั ย ตั้ง แต่วัน ที่ 27 ธันวาคม 2550
ปัจจุบัน อาคาร 40 ปี สจพ. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อาคาร 40 ปี มจพ.
สถานที่จัดตั้ง
กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.0-2555-2000
ต่อ 1108, 1151 โทรสาร. 0-2586-0663
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี สังกัดกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ 21ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร ตาบลเนินหอม อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3721-7300 ต่อ 7331
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง สังกัดกองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี เลขที่
19 หมู่ 11 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร. 0-3862-7000 ต่อ 5104

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัญฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยการบริหารจัดการที่ดมี ีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อเป็ น ศูน ย์ ข้อมูล สารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

: คนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาคน
: มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ

: 1. ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม คุณธรรมจริยธรรม
2. จัดให้บริการและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึก ษา
เล่าเรียนและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ให้เอื้อต่อการศึกษาและการ
พัฒนานักศึกษา

4. อัตลักษณ์
“มุ่งสัมฤทธิ์การให้บริการ เพื่อพัฒนานักศึกษา”

5. บทบาทหน้าที่
กองกิจ การนั ก ศึก ษามีห น้ า ที่ดาเนินการในการพัฒ นานัก ศึ กษา เพื่อเตรียมนักศึก ษาให้ เป็น บั ณ ฑิ ต
ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมือง
ที่ ดี ข องชาติ ใ นอนาคตสื บ ไป โดยส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทางด้ า นวิ ช าการ กี ฬ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การบาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและการดูแลนักศึกษาให้มี
ระเบียบวินัย ตลอดจนการจัดการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา และส่ง เสริมพัฒนาการของนักศึกษา
ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมีภาระงานที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ทั้ ง ที่ ก รุ ง เทพมหานคร วิ ท ยาเขตปราจี น บุ รี และวิ ท ยาเขตระยอง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มีหน่วยงานทั้งหมด 8 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
3. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. กลุ่มงานบริการสุขภาพ
5. กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
6. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
8. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง

6. นโยบายการบริหารงาน
1. ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารส่วนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
10 ประการ ได้แก่
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1.1 หลั กประสิ ทธิผล ปฏิบั ติงานให้ บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ
งบประมาณ ปฏิบัติตามทิศทางแผนยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ ปฏิบัติงานตามระบบงาน
ที่เป็นมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
1.2 หลักประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
1.3 หลักการตอบสนอง มีการบริหารงานให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงานภายในกองกิจการนักศึกษา
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างใกล้ชิด
1.5 หลักความโปร่งใส เปิดเผยการทางานอย่างตรงไปตรงมา บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งด้านการบริหาร การเงิน งบประมาณ และแจ้งให้บุคลากรทราบ
1.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความชัดเจน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแสดง
ความคิดเห็น แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ติดตามโครงการ/กิจกรรม จัดประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้การ
ดาเนิ น งานเป็ นไปด้วยความเรีย บร้ อยมีแผนดาเนินงานที่ชัดเจน และจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุกระดับอย่างโปร่งใส
1.7 หลักการกระจายอานาจ มอบอานาจการบริหารและการตัดสินใจตามบทบาท ภาระหน้าที่ที่
เหมาะสมแก่ผู้อานวยการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ภายในส่วนงาน
1.8 หลักนิติธรรม ใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง มติที่ประชุมในการ
บริหารโดยยึดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
1.9 หลักความเสมอภาค ยึดแนวปฏิบัติที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ เน้นข้อตกลงที่เกิดจากกระบวนการแสดงข้อคิดเห็นของบุคคลในส่วนงาน
เป็นสาคัญ
2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรเป็นรายบุคคลและการทางานเป็นทีม
3. การประชาสัมพันธ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารภายในส่วนงาน
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลงาน อัตลักษณ์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน
และนักศึกษา
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4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึก ษาของส่วนงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และ
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
4.3 ส่งเสริมให้ส่วนงานดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุม คุณ ภาพ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
5. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่วนงานและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ร่วมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
6. ด้านข้อมูลระบบสารสนเทศ
6.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
6.2 ส่งเสริมให้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้ทางานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความถู กต้องของรายงานและการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้
การกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี
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โครงสร้างการบริหารงาน กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี

กองกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยงบประมาณและการเงิน
- หน่วยสารบรรณและบุคคล
- หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่
- หน่วยสารบรรณและบุคคล

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
- หน่วยธุรการและพัฒนาคุณภาพ
- หน่วยบริการทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)
- หน่วยพัฒนานักศึกษา

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
- หน่วยกิจกรรมส่วนกลาง
- หน่วยกิจกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยกิจกรรมอาสาพัฒนาและบาเพ็ญ
ประโยชน์

- หน่วยกิจกรรมกีฬา

กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
- หน่วยธุรการ
- หน่วยดูแลความประพฤติและส่งเสริมจริยธรรม
- หน่วยปรับปรุง กฎ ระเบียบและส่งเสริม
กฎหมาย
- หน่วยสอบสวนวินัยนักศึกษา
- หน่วยรักษาดินแดน

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- หน่วยอานวยการและติดตามผล
- หน่วยบริการให้คาปรึกษา
- หน่วยบริการห้องสมุดอาชีพ
- หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และสารสนเทศ
- หน่วยบริการจัดหางาน
- หน่วยบริการนักศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
- หน่วยกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
- หน่วยแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
- หน่วยบริการสุขภาพ
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กลุ่มงานบริการสุขภาพ
- หน่วยธุรการ
- หน่วยบริการรักษาพยาบาล
- หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
- หน่วยโภชนาการ
- หน่วยประกันอุบัตเิ หตุ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ. วิทยาเขตระยอง
- หน่วยกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
- หน่วยแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
- หน่วยบริการสุขภาพ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
(Administration and Quality Development)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนั กศึกษา รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานงบประมาณและการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ งานสารบรรณและบุคคล งานเลขานุการ
งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ งานติดต่อซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่ ของกองกิจการนักศึกษา การใช้ห้องประชุม
501/901 ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. การประสานงานภายในกองและภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงบประมาณและการเงิน

- วางแผนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กองกิจการศึกษา

- ดาเนินการขอ/ควบคุมงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ

- ดาเนินการและติดตามแผนปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพ
- ประสานงาน ติดตามและรวบรวมข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพ
- จัดทารายงานผลประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกงานประกันคุณภาพ

- จัดทาแผนและรายงานการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส

หน่วยสารบรรณและบุคคล
- ดาเนินงานด้านสารบรรณและธุรการ
- ดาเนินงานด้านบุคคล
- ดาเนินงานด้านสวัสดิการของบุคลากร

- จัดทาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานพิเศษ
- จัดทารายงานเงินยืมทุนหมุนเวียน กองกิจการนักศึกษา
- ดาเนินการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบบัญชี 3 มิติ

หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่
- ดาเนินงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ

- สรุปและรวบรวมแผนงาน

- ดาเนินงานด้านทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ควบคุมและให้บริการการใช้ห้องประชุม 501/901

- ดาเนินงานด้านเลขานุการ

- ดูแลบารุงรักษาอาคารสถานที่
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดาเนิ น งานด้า นประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา วางแผนการปฏิ บัติ ง านตามแผนกลยุ ทธ์ การพั ฒ นา
กองกิจการนักศึกษา
2. จัดทารายงานผลติดตามและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทาคาของบประมาณ แผนและรายงานการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่ น ดิน
เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร เงินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย เงินบารุงกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
5. ดาเนินการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินยืมทุนหมุนเวียนกองกิจการนักศึกษา
6. ดาเนินการด้านงานสารบรรณ การออกเลขที่หนังสือ คาสั่ง การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดเก็บหนังสือ
และเอกสารการติดตามการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารลงนาม และการประสานงานกิจกรรมภายในและ
ภายนอก
7. ดาเนินการจัดทาข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ ขาด ลา มาสายของบุคลากร และการบริหารงานบุคคล
รวมถึงสวัสดิการบุคลากร การสรุปรวบรวมแผนงานการดาเนินงาน
8. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ใ นระบบและนอกระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ จั ด ท าทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ข อง
กองกิจการนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
9. ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสานงานการซ่อมบารุง ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในกองกิจการ
นักศึกษา การให้บริการห้องประชุม 501 ชั้น 5 และห้องประชุม 901 ชั้น 9
10. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร บนเว็บไซต์ของกองกิจการนักศึกษา และเว็บไชต์ของ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามที่กลุ่มงานจัดเตรียมข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
- กาหนดระบบและขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกิจการนักศึกษา
- ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกิจการนักศึกษา
- ประสานงาน ติดตามผลการดาเนินงานและพัฒนางานตามผลประเมิน
- ดาเนินการรวบรวมจัดทาเอกสารข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในกองกิจการนักศึกษาและในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทาและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
- จัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน
- รายงานผลตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
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ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่มต้น
ศึกษารายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบตัวบ่งชี้และเกณฑ์/กาหนดตัวบ่งชี้/
กาหนดเป้าหมายของหน่วยงาน

ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ส่งมหาวิทยาลัย

จัดเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง เพื่อตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
เข้ารับฟังการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสานักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย

นาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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2. หน่วยงบประมาณและการเงิน
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินจัดสรร การดูแลการเก็บรักษาเงิน
การแนะนาให้คาปรึกษาแก่บุคลากรเกี่ยวกับการเบิ กจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การจัดทา
งบประมาณของกองตามโครงสร้างงบประมาณ 3 มิติ การจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ จาแนกตามแผนงาน / กองทุน / งบรายจ่าย ตามแบบฟอร์ม ง.140 – 146 และสรุป
ภาพรวมคาของบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม ง.2 และส่งคาของบประมาณมายังกองแผนงาน
เพื่อดาเนินการต่อไป
Flow Chart การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

กองแผนงาน

จัดทารายละเอียดงบประมาณ
แบบฟอร์ม ง.1 – ง.4

กองกิจการนักศึกษา

เสนอผู้อานวยการ

กองกิจการนักศึกษา

ส่งเอกสาร,ไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงาน

กองกิจการนักศึกษา

การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
1. กองแผนงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ จาแนกเป็น
1.1 แบบสรุปงบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
1.2 สรุปการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ (หากมี)
2. หน่ ว ยงานด าเนิ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดงบประมาณตามวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ เข้ า สู่ แ ผนงานกองทุ น
ตามแบบฟอร์ม ง.1 – ง.4 ประกอบด้วย
2.1 จัดทารายละเอียดจาแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุน ในแบบ ง.1
2.2 จัดทารายละเอียดจาแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุนและงบรายจ่าย ในแบบ ง.2
2.3 จัดทารายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ในแบบ ง. 3
2.4 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ ง. 4
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3. หน่วยงานส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลการจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ จานวน 1 ชุด ที่ budget.plan@op.kmutnb.ac.th
และหากมีประเด็นข้อสงสัย ในการดาเนินการขอให้ประสานงานมาที่กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน โทรภายใน 1651 และ 1652
Flow Chart การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย
งบประมาณตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

จัดทาแบบเสนอ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

กองกิจการนักศึกษา

จัดทาแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามแบบ ร.4

กองกิจการนักศึกษา

เสนอผู้อานวยการ

กองกิจการนักศึกษา

ส่งเอกสาร,ไฟล์ข้อมูลให้กองแผนงาน

กองกิจการนักศึกษา

การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย
1. กองแผนงานแจ้งงบประมาณตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
1.1 แบบสรุปงบประมาณของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
1.2 สรุปการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
2. หน่วยงานจัดทารายละเอียดของโครงการที่ได้รับตามแบบฟอร์มโครงการพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยหน่วยงานจัดทาแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม ร.4
(โดยกำหนดในภำพรวมของไตรมำส 1,2 ไม่เกินร้อยละ 50 และให้ตั้งวงเงินในกองทุนสำรองได้
ไม่เกินร้อยละ 30)
4. หน่วยงานส่ง ข้อมูลให้กองแผนงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
นามาวิเคราะห์และติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
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3. หน่วยสารบรรณและบุคคล
ประกอบด้วย งานสารบรรณ เช่น การลงทะเบียนหนังสือรับ – หนังสือส่ง เป็นต้น งานบุคลากร เช่น
การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของบุคลากร การศึกษา การลา เป็นต้น งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
Flow Chart การรับหนังสือทั้งภายใน – ภายนอก
เริ่ม
- รับหนังสือจากหน่วยงานภานใน
/ ภายนอก
- จัดลาดับความสาคัญ
- ประทับตราหนังสือรับ
- ลงทะเบียนในระบบ e-office

รับหนังสือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เสนอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่เห็นชอบ

- กรณีไม่เห็นชอบ ให้นากลับไปแก้ไขใหม่
- กรณีเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติ สัง่ การ
เพื่อดาเนินการต่อไป
- มอบหมายกลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป

พิจารณา

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

อนุมัติ

จัดส่งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จบ

งานสารบรรณ
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยงาน สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มี การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควร
วางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดาเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
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1. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อน-หลัง
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกเลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับ
เอกสารนั้นๆ
3. ลงทะเบียนหนังสือรับ – หนังสือส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “e-office.kmutnb.ac.th”
4. ควบคุมการออกเลขที่หนังสือของกลุ่มงานต่างๆภายในกองกิจการนักศึกษา
5. ควบคุมจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และกลุ่มงานต่างๆภายในกองกิจการนักศึกษา
6. เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาแล้ว นามาคัดกรองและดาเนินการตามคาสั่ง
7. จาแนกหนังสือใส่ไว้ตามกลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
8. รวบรวมหนังสือเวียน และระเบียบราชการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
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Flow Chart งานบุคลากร
เริ่ม
- ปริ้นเอกสารใบบันทึกเวลาเข้า
และออก เวลาทางานจากเครื่อง
บันทึกลายนิ้วมือ
- ตรวจสอบการบันทึก
ลายนิ้วมือว่าครบหรือไม่

เอกสารบันทึกลายนิ้วมือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เสนอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

อนุมัติ

- สรุปรายงานการมาปฏิบัติ
ราชการประจาเดือน

จัดทาสรุปการมาปฏิบัติราชการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จบ

งานบุคลากร
1. ดูแลและเก็บประวัติการลงเวลามาปฏิ บัติงานของบุคลากร ด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ และสรุป
เป็นรายดือน
2. บันทึกและรวบรวมสถิติการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน/ลากิจภายในประเทศ และลาพักผ่อน/ลากิจ
ไปต่างประเทศพร้อมทั้งสรุปเป็นรายเดือน
3. ทาการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง เสนอไปยังผู้บังคับบัญชา
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Flow Chart งานประชาสัมพันธ์
เริ่ม
- รับข่าวสารสาหรับ
ประชาสัมพันธ์ Banner
พร้อมเอกสารแนบ(หากมี)
- ตรวจสอบข้อความ
การสะกดคา

ประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลจากกลุ่มงาน
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ

ประชาสัมพันธ์

ผ่าน

ประชาสัมพันธ์

นาข้อมูลลงในโปรแกรม Dreamweaver
ไม่ผ่าน

- ตรวจสอบโดยการ
จาลองหน้าเว็บ

ตรวจสอบ

ประชาสัมพันธ์
ผ่าน

Upload ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ประชาสัมพันธ์

FileZilla Client

แจ้งกลุ่มงานต้นเรื่องเมื่อดาเนินการ
เรียบร้อย

ประชาสัมพันธ์

จบ

งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกบน http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/ เว็ บ ไซต์ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษา, Facebook กอง
กิจการนักศึกษา, รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
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งานเลขานุการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุม เป็นเลขานุการให้ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่
พระราชบั ญญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ดจ้ า งและการบริห ารงานพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 1 บททั่ว ไป
มาตรา 6 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ โ ดยใช้ เ งิ น งบประมาณเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แนวทางพระราชบัญญัตินี้ และกฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามหาความในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรั ฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
2. วิธี คัดเลื อก ได้แก่ การที่ห น่ ว ยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายชื่อให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่ อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96
วรรคสอง
พัสดุ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง และการเบิดจ่ายเงิน
2. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทาบัญชีครุภัณฑ์ของกองฯ
3. ดูแลเรื่องการเบิก เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ
4. รายงานขอซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองฯ
5. ควบคุมดูแลรักษาพัสดุและงานตรวจสอบพัสดุ ประจาปี
6. จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7. ประกาศ และเอกสารสอบราคาซื้อ – จ้าง
8. จัดเตรียมซองเอกสารสอบราคา ประกวดราคา สรุปผลการเปิดซองสอบราคา
9. เรียกทาสัญญาซื้อ – จ้าง ตรวจสอบและส่งคืนหลักประกันหรือหลักประกันสัญญา
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
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Flow Chart งานจัดซื้อ – จัดจ้าง
เริ่ม

บันทึกข้อความพร้อมแนบ
ใบเสนอราคา

พิจารณา

จัดทาใบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

ระบบบัญชี 3 มิติ

ระบบ e-GP

พิจารณา

ไม่อนุมัติ

สิ้นสุด
อนุมัติจัดทาใบสั่งขอซื้อ/ขอจ้าง

ระบบบัญชี 3 มิติ

ระบบ e-GP

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งพัสดุ

งบประมาณแผ่นดิน

A
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Flow Chart งานจัดซื้อ – จัดจ้าง (ต่อ)
A

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง แจ้งผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง

ถูกต้อง จัดทาใบตรวจรับพัสดุ
จัดทาใบเบิกพัสดุ
จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดส่งเอกสารที่กองพัสดุกลาง
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อาคารสถานที่
1. การดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์
2. การบารุงรักษาระบบต่างๆให้มีความปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. การให้บริการห้องประชุม ห้อง 501 และห้อง 901 กับผู้ขอใช้บริการ
Flow Chart การซ่อมบารุงภายในอาคาร
เริ่ม

- รับเรื่องแจ้งการขัดข้อง
ใช้งานไม่ได้ระบบไฟฟ้า
ประปา ลิฟต์
- ติดต่อประสานงานกับบริษัท
ให้บริการซ่อมบารุง

- ติดตามผลการซ่อมบารุง

รับเรื่องแจ้งจากผู้ใช้บริการ

ช่างเทคนิค

ประสานงานบริษัทซ่อมบารุง

ช่างเทคนิค

ติดตามผลการซ่อมบารุง

ช่างเทคนิค

ซ่อมบารุงได้

ซ่อมบารุงไม่ได้

ลงชื่อรับเอกสาร
แบบฟอร์มการเข้า
ซ่อมบารุง

แจ้ง ผอ.พิจารณา
ต่อไป

จัดเก็บข้อมูล

จบ
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กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กิจกรรมนักศึกษา (Student's Activities) เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ คุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ด้านความเป็นผู้มีคุณภาพ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในสาขาวิชา สามารถในการวางแผน สามารถทางานได้อย่างมีระบบ สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้
ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี สามารถท างานร่ ว มกั น และอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี ใ นระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม คือ เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ความตั้งใจที่จะทา
ประโยชน์ให้แก่สังคมในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาและเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว ด้านความเป็นผู้มีคุณค่า คือ
การที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์ ประพฤติตนให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม และทาประโยชน์
ให้แก่สังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาติต่อไป
กิจ กรรมนั กศึกษา เป็ น กิจ กรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา มีอาจารย์ห รือข้าราชการเป็นที่ปรึก ษา
กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ โดยงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่าง
นักศึกษากับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมเสริมหลั กสูตร
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและบุคลิกภาพอันพึง
ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเจริ ญ งอกงามทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา ร่ า งกาย และจิ ต ใจ
การดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดดาเนินการโดยนักศึกษา ประกอบด้วยองค์กร
ที่สาคัญ ดังนี้
1. สภานักศึกษา
2. องค์การนักศึกษา
3. สโมสรนักศึกษา มี 15 สโมสร คือ
- สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
- สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
- สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
- สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- สโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
- สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
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แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา

หน่วยกิจกรรมกลาง
- ควบคุม ดูแล สภา องค์การ สโมสร
นักศึกษา ชุมนุม
- ควบคุมงบประมาณ
- ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนิน
กิจกรรมนักศึกษา
- ตรวจสอบโครงการและงบประมาณ
- ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษา
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
- ติดตามเอกสารใบสาคัญจ่ายและสรุป
โครงการ
- ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์

หน่วยกิจกรรมวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
- ควบคุม ดูแล ชมรมด้านวิชาการและ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ควบคุมงบประมาณ
- ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนิน
กิจกรรมนักศึกษา

หน่วยกิจกรรมอาสาพัฒนา
และบาเพ็ญประโยชน์
- ควบคุม ดูแล ชมรมด้านอาสาพัฒนา
และบาเพ็ญประโยชน์
- ควบคุมงบประมาณ
- ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนิน
กิจกรรมนักศึกษา

หน่วยกิจกรรมกีฬา
- ควบคุม ดูแล ชมรมกีฬา /ควบคุมดูแลสนามกีฬา
- ควบคุมงบประมาณ
- ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
นักศึกษา
- ตรวจสอบโครงการและงบประมาณ

- ตรวจสอบโครงการและงบประมาณ

- ตรวจสอบโครงการและงบประมาณ

- ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษา

- ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษา

- ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษา

- ติดตามและประเมินผลโครงการ

- ติดตามและประเมินผลโครงการ

- ติดตามและประเมินผลโครงการ

- ติดตามเอกสารใบสาคัญจ่ายและสรุปโครงการ

- ติดตามเอกสารใบสาคัญจ่ายและสรุป

- ติดตามเอกสารใบสาคัญจ่ายและสรุป

- ให้บริการจองสนามกีฬา

โครงการ
- ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์

โครงการ
- ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
- โครงการผู้มีความสามารถดีเด่น
- ปรุบปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
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กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งดาเนินการโดยองค์การนักศึกษา แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายวิชาการ เป็นกิจกรรมของชมรมด้านวิชาการ 5 ชมรม
2. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมของชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม 6 ชมรม
3. ฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมของชมรมด้านอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์
6 ชมรม
4. ฝ่ายกีฬา เป็นกิจกรรมของชมรมด้านกีฬา 22 ชมรม และ 1 กลุ่ม
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ฝ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมด้านวิชาการ มจพ. กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้นักศึกษา ซึ่งมีชมรมในสังกัดด้านวิชาการ 5 ชมรม คือ
- ชมรมคอมพิวเตอร์
- ชมรมภาษา
- ชมรมถ่ายภาพ
- ชมรมวิทยุสมัครเล่น
- ชมรมสื่อและสิ่งพิมพ์
2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มจพ. กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้และประสบการณ์
ให้แก่นักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีชมรมในสังกัดด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 6 ชมรม คือ
- ชมรมศิลปการแสดง
- ชมรมดนตรีสากล
- ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี
- ชมรมพุทธศาสน์
- ชมรมมุสลิม
- ชมรมคริสต์
3. กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ มจพ. กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษากระทา
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสร้างถาวรวัตถุที่เป็นสาธารณสมบัติ โดยทั่วไปนักศึกษาจะออกไปพัฒนาชนบทในถิ่น
ทุรกันดารยากไร้ในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในเมืองจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใน
แหล่งเสื่อมโทรม กิจกรรมนักศึกษาด้านบาเพ็ญประโยชน์มีหลายอย่างด้วยกันทั้งในด้านการสร้างถาวรวัตถุ และ
การให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านอาชีพ ด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ประชาชนในชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ซึ่งมีชมรมในสังกัดด้านอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 6 ชมรม คือ
- ชมรมชาวเหนือ
- ชมรมปาล์ม-ทักษิณ
- ชมรมอีสาน
- ชมรมอาสาพัฒนา
- ชมรมอนุรักษ์-พัฒนา
- ชมรมชีวิตและสุขภาพ
4. กิจกรรมด้านกีฬา มจพ. กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านร่างกายและจิต ใจ
ตลอดจนทักษะในการกีฬา การฝึกซ้อมกีฬา นอกจากกระทาให้นักศึกษาเกิดทักษะในการกีฬา และให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังทาให้นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ชมรมในสังกัดด้านกีฬา จานวน 22 ชมรม
และ 1 กลุ่ม คือ
- ชมรมกรีฑา
- ชมรมกีฬาทางน้า
- ชมรมกอล์ฟ
- ชมรมตะกร้อ
- ชมรมแบดมินตัน
- ชมรมบาสเกตบอล

คู่มือการปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา - 23 -

-

ชมรมเทนนิส
ชมรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ชมรมมวยสากล
ชมรมรักบี้-ฟุตบอล
ชมรมซอฟท์บอล
ชมรมบริดจ์
ชมรมยิงปืน
ชมรมเทควันโด
กลุ่มกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport)

ชมรมเปตอง
ชมรมฟันดาบ
ชมรมยูโด
ชมรมหมากกระดาน
ชมรมเทเบิลเทนนิส
ชมรมฟุตบอล, ฟุตซอล
ชมรมวอลเลย์บอล
กลุ่มจักรยาน

ข้อปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการกิจกรรมนักศึกษา
1. สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ทาหนังสือขออนุมัติงบประมาณ โครงการ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม พร้อมกับให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบรับเงินแนบพร้อมโครงการ
2. นาโครงการดังกล่าวผ่านที่ปรึกษาฝ่าย เช่น ชมรมด้านอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ เสนอผ่าน
ที่ปรึกษาฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ ชมรมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม เสนอผ่านที่ปรึกษาฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ และชมรมด้านกีฬา เสนอผ่านที่ปรึกษาฝ่ายกีฬา
3. นาโครงการเสนอต่อองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ล่วงหน้าก่อนดาเนินโครงการจริง อย่างน้อ ย
45 วัน
4. องค์การนักศึกษา พิจารณาโครงการและลงนามเสนอต่อสภานักศึกษา
5. สภานักศึกษา พิจารณาโครงการและลงนามเสนอต่อกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
6. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา จะดาเนินการขออนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าว ภายใน 30 วัน
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเงินจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา
7. ให้นักศึกษานาใบสาคัญรับเงินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับเงิน ในกรณีที่อาจารย์ไม่สามารถไปรับ
เงินได้ต้องเขียนให้นักศึกษามารับเงินแทน โดยแนบพร้อมโครงการ
8. เมื่อดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทาสรุปโครงการพร้อมแนบใบเสร็จและเอกสารต่าง ๆ
ส่งที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จโครงการ
หมายเหตุ
- กรณีที่สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ เช่น วัน/สถานที่ดาเนินโครงการ จะต้องแจ้งให้ทราบก่อนดาเนินการอย่างน้อย 30 วัน (หากไม่แจ้ง
ให้ทราบหรือไม่ดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน จะถูกงดการดาเนินโครงการนั้น ๆ ทันที)
- การสรุปโครงการและรายงานผลโครงการ หากไม่ส่งตามกาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาโครงการ
ต่อไป
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แผนภูมิขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
องค์กรนักศึกษา เสนอโครงการให้อาจารย์
ที่ปรึกษาลงนาม

องค์กรนักศึกษา เสนอโครงการผ่านองค์การนักศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ระยะเวลา 3 – 5 วัน)

องค์การนักศึกษาเสนอโครงการผ่านสภานักศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ระยะเวลา 3 – 5 วัน)

สภานักศึกษาเสนอโครงการผ่านกลุ่มงานกิจกรรม
นักศึกษา(โดยผ่านที่ปรึกษาฝ่ายเห็นชอบโครงการ
เฉพาะชมรมนักศึกษา) ผ่านให้หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจกรรมนักศึกษา (ระยะเวลา 1 – 3 วัน)

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาเสนอโครงการผ่านให้
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
(ระยะเวลา 1 – 3 วัน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิจารณาอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา 1 – 3 วัน)

กลุ่มงานงบประมาณ กองคลังเสนออธิการบดี/
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ระยะเวลา 15 วัน)

อธิการบดี/รองอธิการบดีฝา่ ยการคลัง พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ (ระยะเวลา 1 – 3 วัน)

ส่งคืนกลุ่มงานกจกรรมนักศึกษา
(ระยะเวลา 1 – 3 วัน)
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แผนภูมิขั้นตอนการตั้งเบิกงบประมาณโครงการ
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ทาเอกสารตั้งเบิก
งบประมาณพร้อมแนบโครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
(ระยะเวลา 1 – 2 วัน)
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา เสนอเอกสารตั้งเบิก
งบประมาณผ่านให้หัวหน้ากลุม่ งานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ (ระยะเวลา 1 – 2 วัน)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ เสนอเอกสาร
ตั้งเบิกงบประมาณผ่านให้ผู้อานวยการ
กองกิจการนักศึกษา (ระยะเวลา 1 – 2 วัน)
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพเสนอเอกสาร
ตั้งเบิกงบประมาณไปผ่านกลุ่มงานงบประมาณ
กองคลัง (ระยะเวลา 1 – 3 วัน)
กลุ่มงานงบประมาณ กองคลัง เสนอเอกสารตั้งเบิก
งบประมาณผ่านให้ผู้อานวยการกองคลัง
(ระยะเวลา 1 – 3 วัน)
อธิการบดี/รองอธิการบดีฝา่ ยการคลัง พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ (ระยะเวลา 1 – 3 วัน)

ส่งคืนกลุ่มงานกจกรรมนักศึกษา
(ระยะเวลา 1 – 3 วัน)
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ขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินโครงการ
1. สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา ทารายงานผล
ดาเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา (กนศ. 06) และรวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและใบสาคัญการจ่ายเงินต่างๆ
ประกอบด้วย เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบรับจ้างทางานหรือขายสิ่งของ (กนศ. 07 ) พร้อมทั้งใบตรวจ
รับพัสดุ (กนศ. 09) (กนศ. 10) ใบเบิกของย่อย (กนศ. 11)
2. นาเอกสารทั้งหมดจากข้อที่ 1 ไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม
ในเอกสารทั้งหมด พร้อมแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการดาเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา
3. นาเอกสารจากข้อ 1 ที่ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว มาส่งให้เจ้าหน้ าที่กลุ่มงานกิจกรรม
นักศึกษา ที่รับผิดชอบในฝ่ายขององค์กรนักศึกษานั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และทาสรุปรายงานผลเสนอ
ต่อหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา หากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์จะดาเนินการส่งคืนองค์กรนักศึกษา
นั้น และแนะนาแนวทางการดาเนินการสรุปที่ถูกต้อง เพื่อให้ไปดาเนินการแก้ไขและนากลับมาส่งอีกครั้ง
5. หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการดาเนินโครงการทั้งหมด
และรับทราบต่อไป
6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาจัดเก็บสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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แผนภูมิขั้นตอนการสรุปรายงานผลโครงการและงบประมาณ
องค์กรนักศึกษาดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการและหลักฐานการสรุปใบสาคัญรับเงินเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามและตรวจสอบความถูกต้อง
ส่งรายงานผลดาเนินโครงการต่อกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (ระยะเวลา 1 - 2 วัน)

เอกสารถูกต้องครบสมบูรณ์

เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบสมบูรณ์ ส่งคืนแก้ไข

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานกิจกรรมนักศึกษาจัดทา
สรุปรายงานผล (ระยะเวลา 1 - 2 วัน)

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานกิจกรรมนักศึกษา
เสนอรายงานผลดาเนินโครงการ
ให้หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อโปรดทราบ (ระยะเวลา 1 – 2 วัน)

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานกิจกรรมนักศึกษาเก็บ
รวบรวมสรุปรายงานผลดาเนินโครงการ
(ระยะเวลา 1 วัน)

คู่มือการปฏิบัติงาน กองกิจการนักศึกษา - 28 -

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการสรุปใบสาคัญรับเงิน
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น งบประมาณโครงการกิ จกรรมนัก ศึ ก ษา ไปด าเนิ น การใช้ จ่า ยตามโครงการนั้น
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสรุปโครงการนั้น ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือบุคคลที่รับเงินจากนักศึกษา
ซึ่งใบสาคัญรับเงินมี 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ซึ่งร้านค้าจะออกให้โดยมีที่อยู่ร้านค้าชัดเจน มีผู้เซ็นรับเงินครบถ้วน
และต้องมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
2. บิลเงินสด ต้องมีเลขที่ของเล่มที่ เลขที่ ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ผู้ที่เซ็นรับเงิน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หรือ
ต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขาย
3. ใบรับจ้างทางานหรือขายสิ่งของ (กนศ. 07) จะใช้เมื่อร้านค้านั้น ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ (ต้องเป็น
จ านวนเงิน ไม่มาก เนื่ องจากเป็ น ร้ านค้าแผงลอย หรือร้านขายของช า พร้อมกับแนบส าเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชน หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้)
4. ใบสาคัญรับเงิน (กนศ. 08) จะใช้เมื่อเป็นค่าตอบแทนรายบุคคล หรือทีมงาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น พร้อมกับแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. ใบสาคัญรับเงิน และใบลงเวลาปฏิบัติงานโครงการ ใช้ในการสรุปค่าอาหาร ค่ายานพาหนะของ
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และงบประมาณพัฒนานักศึกษา
ข้อควรจา และข้อระวัง
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี/บิลเงินสด ชื่อ/นาม และที่อยู่ควรเป็นชื่อและที่อยู่มหาวิทยาลัย คือ
ชื่อ/นาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0994000160534

ชื่อ/นาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ที่อยู่ 129 ม.21 ตาบลเนินหอม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0994000160534

ชื่อ/นาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่ ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0994000160534
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2. หลักฐานการจ่ายเงิน ต้องมีชื่อ ที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้และต้องมีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
3. ต้องไม่มีรอยลบ ขีดฆ่า ถ้ามีรอยลบ หรือขีดฆ่า ผู้รับเงินต้องเซ็นชื่อกากับทุกที่
4. ใบเสร็จรับเงินจากห้างสรรพสินค้า ต้องมีผู้รับเงินเซ็นชื่อรับรองด้วย ไม่ใช่มีแต่ตราประทับอย่างเดียว
5. วัน เดือน ปีในใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสาคัญรับเงิน/ใบแทนใบเสร็จรับเงินต้อง
เป็นวันหลังที่อธิการบดีเซ็นอนุมัติโครงการ และไม่เกินวันที่ดาเนินโครงการ
6. ตรวจสอบบิลเงินสดทุกครั้งเมื่อซื้อของ จ่ายเงิน หรือรับสิ่งของ เพราะว่าอาจจะไม่ใช้บิลเงิน สด
อาจจะกลายเป็นใบส่งของ ซึ่งลักษณะบิลเงินสด กับใบส่งของ คล้ายกันมาก
การให้บริการสนามกีฬา
การให้บริการสนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ออกกาลังกายทั่วไป การฝึกซ้อมกีฬา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการกาหนดมาตรการใช้สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ปี
การศึกษา 2564 ไว้ดังต่อไปนี้
1. งดให้บริการสนามกีฬาในร่ม อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72) และ ห้อง KMUTNB Fitness Center
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
2. เปิดให้บริการสนามกีฬาในร่ ม และสนามกีฬากลางแจ้ง เพื่อการออกกาลังกายและการฝึ ก ซ้ อม
ตลอดจนเพื่อการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19
3. เปิดให้บริการสนามกีฬาภายในอาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77) ประกอบด้วย สนามกีฬา ชั้น 3
ได้แก่ สนามฟุตซอล, สนามบาสเกตบอล, สนามเทเบิลเทนนิส และสนามกีฬา ชั้น 7 ได้แก่ สนามวอลเลย์บอล,
สนามแบดมินตัน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์
4. เปิ ด ให้ บ ริ ก ารสนามฟุ ต บอล และสนามกรี ฑ า (ลู่ วิ่ ง ) อาคารปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ก าร กี ฬ า
(อาคาร 94) เพื่อการออกกาลังกาย และการฝึกซ้อมกีฬา โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยต้องแต่งกาย
ด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
5. การให้บริการสนามกีฬาอนุญาตเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยต้อง
ลงทะเบียนและตอบแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าใช้บริการสนามกีฬา โดยใช้
อีเมลของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ประจาสนามกีฬาก่อนเข้าใช้
บริการสนามกีฬา
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สถานที่ทาการภายในอาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)
ชั้นที่ 1 ลานจอดรถ / ศูนย์บริการนักศึกษา / ธนาคารกรุงเทพ
ชั้นที่ 2 ศูนย์อาหาร มจพ.
ชั้นที่ 3 สนามกีฬา ประกอบด้วย
- ห้องศูนย์เบิกจ่ายอุปกรณ์
- สนามกีฬาบาสเกตบอล
- สนามกีฬาฟุตซอล
- ชมรมเทเบิลเทนนิส
- ชมรมบาสเกตบอล
- ห้องพักนักกีฬา
- ห้องอาบน้า ชาย-หญิง
ชั้นที่ 4 ที่ทาการกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
- หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยทุนการศึกษา
- หน่วยโภชนาการ (กลุ่มงานบริการสุขภาพ)
- ชมรมยิงปืน
ชั้นที่ 5 ที่ทาการสานักงานกองกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
- ห้องผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา - ห้องฝึกซ้อมศิลปการแสดง
- กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
- กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
- ห้องประชุม 501
- ห้องวงดนตรีประดู่แดง
- ห้องเก็บพัสดุ-ครุภัณฑ์
ชั้นที่ 6 ที่ทาการชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
- สภานักศึกษา
- องค์การนักศึกษา
- ชมรมถ่ายภาพ
- ชมรมศิลปการแสดง
- ชมรมวิทยุสมัครเล่น
- ชมรมมุสลิม
- ชมรมภาษา
- ชมรมคอมพิวเตอร์
- ชมรมชาวเหนือ
- ชมรมอีสาน
- ชมรมปาล์ม-ทักษิณ
- ชมรมอาสาพัฒนา
- ชมรมอนุรักษ์-พัฒนา
- ชมรมคริสต์
- ชมรมสื่อและสิ่งพิมพ์
- ห้องประชุม 601
ชั้นที่ 7 สนามกีฬาและที่ทาการ ประกอบด้วย
- ห้องพักอาจารย์พลศึกษา
- ห้องเก็บเอกสาร
- สนามกีฬาวอลเลย์บอล
- สนามกีฬาแบดมินตัน
- สนามกีฬาเทควันโด
- สนามกีฬาฟันดาบ
- ห้องอาบน้า ชาย-หญิง
- ห้องพักนักกีฬา
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ชั้นที่ 8 ทีท่ าการกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ที่ทาการกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ที่ทาการต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ห้องฝึกซ้อมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport)
- ห้องประชุม 804
ชั้นที่ 9 ที่ทาการต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ห้องประชุม
- ห้องพักนักกีฬา
- ชมรมพุทธศาสน์
- ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี
- ชมรมดนตรีสากล
ชั้นที่ 10 ที่ทาการชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ชมรมกีฬาทางน้า
- ชมรมหมากกระดาน
- ชมรมฟุตบอล
- ชมรมกอล์ฟ
- ชมรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย - ชมรมกรีฑา
- ชมรมฟันดาบ
- ชมรมมวยสากล
- ชมรมบริดจ์
- ชมรมแบดมินตัน
- ชมรมตะกร้อ
- ชมรมเทควันโด
- ชมรมยูโด
- ชมรมวอลเลย์บอล
- ชมรมเทนนิส
- ชมรมซอฟท์บอล
- ชมรมเปตอง
- ชมรมรักบี้ฟุตบอล
- ชมรมชีวิตและสุขภาพ
ชั้นที่ 11 ห้องพักรับรอง
ชั้นที่ 12 สนามกีฬาต่าง ๆ ประกอบด้วย
- สนามกีฬาฟุตซอล
- สนามกีฬาเทนนิส
- สนามกีฬามวยสากล
- สนามกีฬายูโด

อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72)
ชั้นที่ 6 สนามกีฬาต่าง ๆ ประกอบด้วย
- สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
- สนามเทเบิลเทนนิส

- สนามกีฬาแบดมินตัน

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ชั้นที่ 1 ลานจอดรถ / ห้องผู้ปฏิบัติงานสนามกีฬา
ชั้นที่ 2 สนามกีฬา ประกอบด้วย
- สนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)
- ลู่วิ่ง
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กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(Education and Career Guidance)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ในสั งกัด กองกิจการนักศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ. มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วย ได้แก่
1. หน่วยอานวยการและติดตามผล
2. หน่วยบริการให้คาปรึกษา
3. หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และสารสนเทศ
4. หน่วยบริการห้องสมุดอาชีพ
5. หน่วยบริการจัดหางาน
6. หน่วยศูนย์บริการนักศึกษา
โดยมีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านงานและอาชีพ การศึกษา ด้านส่วนตัว สังคม การผลิตข้อมูลสารสนเทศ
ทางจิตวิทยา การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ มจพ. การควบคุมดูแลระบบสื่อกลางที่พัก บริการยืม -คืน
วารสาร การจัดบรรยาย สอบข้อเขียน สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าทางาน การจัดโครงการนัดพบแหล่งแรงงาน
โครงการโลกทัศน์อาชีพ รวมถึงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ และบริการ KMUTNB Residence
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แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

หน่วยอานวยการและติดตามผล
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยปฏิบัติงานและบริการ
- ดาเนินงานระบบสารบรรณ
- ดาเนินงานด้านการเงิน/บัญชี 3 มิติ
- ดาเนินงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
- บันทึกข้อมูลในระบบต่างๆของ มจพ.
- ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

หน่วยบริการให้คาปรึกษา
- ให้คาปรึกษาด้านงานและอาชีพ
- ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา
- ให้คาปรึกษาด้านส่วนตัว/สังคม
- บริการทดสอบ/สารวจ/ประเมินผล
- จัดโครงการเพื่อนกันฉันช่วยเธอได้

หน่วยบริการจัดหางาน
- ประสานงานเรื่องการรับสมัครงาน
- จัดบรรยาย/จัดสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าทางาน
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษา/หลักสูตรแก่สถานประกอบการ
- จัดทา/รวบรวมข้อมูลผูส้ มัครงาน/จัดทาข้อมูลข่าวงาน
- จัดโครงการนัดพบแหล่งแรงงาน
- จัดโครงการโลกทัศน์อาชีพ

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และสารสนเทศ

- จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดทาวิดีทัศน์อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา
- จัดทานิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ มจพ.
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ์

หน่วยบริการห้องสมุดอาชีพ
- จัดหา/จัดซื้อ หนังสือ วารสาร
- จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ วารสาร
- จัดแฟ้มสถานประกอบการ
- จัดทา Career Folder
- การควบคุมดูแลระบบสื่อกลางที่พัก
- ให้บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร
- ประจาเคาน์เตอร์ให้บริการ
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ

หน่วยศูนย์บริการนักศึกษา
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริการ
- ประสานงาน/ให้คาปรึกษา/ข้อมูลด้านต่างๆ
- บริการ KMUTNB Residence
- ประจาเคาร์เตอร์ให้บริการ
- บริการสายด่วนสุขภาพจิต มจพ.
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ
- จัดโครงการ Smart KMUTNB
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1.หน่วยอานวยการและติดตามผล
มีหน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติงานและบริการ
- ดาเนินงานระบบสารบรรณ การเงินและบัญชี 3 มิติ
- ดาเนินงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
- รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผลปละพัฒนาบุคลากร

2. หน่วยบริการให้คาปรึกษา
เป็นบริการเพื่อช่วยให้นักศึกษา สามารถลดความคับข้องใจ ปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิตประจาวัน
มีการจัดบริการให้คาปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม อีกทั้งยังจัดให้บริการทดสอบประเมินความสามารถของ
นักศึกษาด้วยตนเอง และจากการแปลผลของนักแนะแนวฯ ซึ่งมีหน้าที่การดาเนินงานดังนี้
- ให้คาปรึกษาด้านงานและอาชีพ
- ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ด้านส่วนตัวและสังคม
- บริการทดสอบ สารวจและแปรผล
- บริการทดสอบ/สารวจ/ประเมินผล
- จัดโครงการเพื่อนกันฉันก็ช่วยเธอได้

3. หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และสารสนเทศ
“ศิษย์เก่าดีเด่น” หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กาหนด
“ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ”เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพั ฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงาน
กลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า
- จัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- จัดทาวิดีทัศน์อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา
- จัดทานิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ มจพ.
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- จัดทาสารสนเทศเพื่อกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

4. หน่วยบริการห้องสมุดอาชีพ
เป็นการบริการเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลอาชีพด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีหนังสือ วารสาร เอกสาร วีดีทัศน์
และข้อมูลทางด้านอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.1 เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งงาน ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ ข่าวงานหน่วยราชการ
ข่าวงานเอกชน ข่าวรับสมัครงานของสถาบัน เป็นต้น
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3.2 เป็นแหล่งข้อมูลด้านอาชีพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพและการวางแผนชีวิต
3.3 เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
3.4 เป็นแหล่งบริการด้านการจัดหางานทั้งงานพิเศษระหว่างเรียน และการสมัครงานของนักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

5. หน่วยบริการจัดหางาน
เป็นบริการหน่วยหนึ่งด้านการจัดวางตัวบุคคล สาหรับนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา หรือนักศึกษา
ที่จบการศึกษาแล้ว โดยให้บริการให้คาปรึกษาด้านการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน เรซูเม่ และการสอบ
สัมภาษณ์ การฝึกงาน ประสานงานระหว่างนายจ้างกับบัณฑิต และนักศึกษา ในการเป็นสื่อกลางการจัดสถานที่
สาหรับสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทางานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับ
บริการได้ที่ห้องแนะแนว ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ. และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานใน
รูปแบบบอร์ดข่าวรับสมัครงานได้ที่ บอร์ดแนะแนว ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ. หรือที่บอร์ดของคณะต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
- ประสานงานกิจกรรมรับสมัครงาน
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่สถานประกอบการ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวงาน/ฝึกงาน
- จัดทาข่าวสรุปประจาเดือน
- จัดโครงการนัดพบแหล่งงาน
- จัดโครงการโลกทัศน์อาชีพ

6. หน่วยศูนย์บริการนักศึกษา
สถานที่ให้บริการ ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มจพ. พร้อมให้บริการการปรึกษา ด้านข้อมูล และด้านความ
ช่วยเหลือ ซึ่งมีหน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
- ประสานงาน/ให้ข้อมูล/ให้การปรึกษาด้านต่างๆ
- บริการ KMUTNB Residence
- ประจาเคาร์เตอร์ให้บริการ
- จัดโครงการ Smart KMUTNB
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กลุ่มงานบริการสุขภาพ (Health Service)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------งานบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริการด้านสุขภาพ
และสวัสดิการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สุขภาพดีถ้วนหน้า โดย ยึดหลักในด้าน
การป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล เพื่อให้บุคคลสามารถดารงชีวิตตามปกติสุขได้ และ
รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้กับนักศึกษา เช่น การประกันอุบัติเหตุ การควบคุมดูแลการดาเนินงาน โรง
อาหารทั้งหมดของสถาบันให้ถูกหลักสุขอนามัย การส่งเสริมให้บุ คลากรและนักศึกษามีสุขภาพดี มีส่วนสาคัญ
มากในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างสาคัญยิ่ง การดาเนินงานของ
งานบริการสุขภาพประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังต่อไปนี้

แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานบริการสุขภาพ
กลุ่มงานบริการสุขภาพ

หน่วยบริการรักษาพยาบาล

หน่วยธุรการ

- ช่วยแพทย์การตรวจรักษา/จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย
- ปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุ
- บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
- ให้คาแนะนาปรึกษาสุขภาพ
- สรุปสถิติการให้บริการ
- การสั่งซื้อยา

- ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร/ร่าง พิมพ์หนังสือ
ภายใน ภายนอก/บันทึกขออนุมัตซิ ื้อต่างๆ
- ทา/เก็บบัตรสุขภาพ /บัตรผูม้ าพบแพทย์
- ดูแลการตัดจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
- จัดทาเอกสารเบิกจ่าย/ค่าตอบแทน วัสดุอื่นๆ
- จัดทาใบรายงาน/สั่งซื้อ/ตรวจรับ

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
- ประสานงาน/ให้คาแนะนาเรื่อง
สุขภาพ
- จัดบอร์ด/จัดทาแผ่นพับ/
เผยแพร่ความรูเ้ รื่องสุขภาพ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยโภชนาการ

หน่วยประกันอุบัติเหตุ

- ควบคุมการประกอบอาหาร/ปริมาณ/
ราคาที่เป็นธรรม
- ควบคุมความสะอาดของอาหาร/ภาชนะ/
สถานที่
- ประสานงานการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
อาหาร
- จัดตรวจสุขภาพของแม่ค้าประจาปี
- ควบคุมการฉีดยากาจัดแมลง

- ประสานงานการให้บริการประกัน
อุบัติเหตุ
- เบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้นักศึกษา
- รายงาน/จัดทาสถิตเิ กี่ยวกับประกัน
- ประสานงานหน่วยงานภายใน/
ภายนอก
- ให้คาปรึกษาเรื่องประกันอุบัติเหตุ
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1. หน่วยธุรการ
รับผิดชอบงานลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร การร่าง พิมพ์หนังสือโต้ตอบภายในภาย รวมถึงการบันทึก
ขออนุมัติซื้อต่างๆ และจัดทาใบรายงานการสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับภายในหน่วยงาน และคอยช่วยเหลือหน่วย
อื่นในด้านต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2. หน่วยบริการรักษาพยาบาล
เป็ น หน่ ว ยงานที่ให้บ ริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา บุ คลากร รวมถึงนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
การดาเนินงาน
- บริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ และจิตแพทย์ และออกใบรับรองแพทย์ตามวัน - เวลาที่กาหนด
- บริการจ่ายยาตามอาการที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและไม่ใช่โรคเรื้อรังโดยไม่ผ่านแพทย์
- ให้การพยาบาลต่างๆ เช่น ทาแผล ล้างตา หยอดตา เอาเศษไม้ เศษเหล็กออกจากนัยน์ตา ฯลฯ
- ให้คาแนะนาและคาปรึกษาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Health Education & Physical and
Mental Counseling)
- จัดยาเวชภัณฑ์พร้อมกระเป๋ายา ให้กับการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การออกค่าย
อาสา การสัมมนาและการแข่งขันกีฬาต่างๆ โดยยื่นความจานงและกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน (แนบโครงการมาด้วย)
- มีห้องนอนพักป่วยหญิงและห้องนอนพักป่วยชายสาหรับนักศึกษาที่เจ็บป่วยโดยไม่มีการพักค้าง
- มีรถพยาบาลให้บริการส่งโรงพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน
Flow Chart ขั้นตอนการขอรับบริการขอยา – ทาแผล
เริ่มต้น

ลงทะเบียน

ขอยา/ทาแผล/หัตถการ

รับยา

จบ
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Flow Chart ขั้นตอนการขอรับบริการพบแพทย์
เริ่มต้น

ลงทะเบียน

รับแฟ้มประวัติ

พบแพทย์

คืนแฟ้มประวัติ

รับยา

จบ

เวลาให้บริการ
ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
หยุดทาการ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจาปี
ภาคฤดูร้อน – ปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
หยุดทาการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดประจาปี
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ตารางเวลาทาการตรวจรักษาของแพทย์ มจพ.กรุงเทพฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
10.45 - 12.45 น.
14.40 – 16.40 น.
13.00 – 15.00 น.
11.30 – 13.30 น.
16.00 – 18.00 น.
14.00 – 16.00 น.
17.00 – 19.00 น.
13.00 - 15.00 น.
10.00- 12.00 น.
ปิดทาการ

สาขา
กระดูกและข้อ
ศัลยแพทย์
อายุรแพทย์
หู คอ จมูก
จิตแพทย์
ศัลยแพทย์
จิตแพทย์
อายุรแพทย์
แพทย์ทั่วไป

การรับคาปรึกษา/รับคาแนะนา โดยจิตแพทย์
(ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. หน่วยประกันอุบัติเหตุ
การบริการประกันอุบัติเหตุ
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 19.00 น. (เปิดภาคเรียน)
เวลา 08.00 – 16.00 น. (ปิดภาคเรียน)
ติดต่อ : คุณประไพภร สุขสม
โทร. 02-555-2000 ต่อ 1126
การให้บริการ
1. เบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2. ให้คาแนะนานักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประกันอุบัติเหตุ
การคุ้มครอง (ประจาปีการศึกษา 2564)
1. ทุนชีวิต (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
2. ค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะอุบัติเหตุ/ครั้ง)
3. ชดเชยเงินปลอบขวัญ (กรณีนอนพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน)

150,000.00 บาท
15,000.00 บาท
20,000.00 บาท
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หลักฐานที่ใช้เบิกค่าสินไหมทดแทน
กรณีบาดเจ็บ
1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุชัดเจนฉบับจริง
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
4. สาเนาหน้าสมุดธนาคาร
5. สาเนาใบนัดฉีดวัคซีน (ในกรณี แมวกัด, สุนัขกัด)
6. สาเนาบันทึกประจาวันแจ้งความจาก สน. (ถูกทาร้ายร่างกาย/อุบัติเหตุจราจร)
กรณีเสียชีวิต
1. สาเนาใบมรณะบัตร
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต/สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
3. สาเนาทะเบียนของผู้เสียชีวิตที่ประทับการตายแล้ว
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์
5. สาเนาทะเบียนของผู้รับผลประโยชน์
6. ใบแจ้งความ/บันทึกประจาวัน
7. กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ใช้หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล
8. กรอกเอกสารเคลมของบริษัทฯ
นักศึกษาจะได้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสารองจ่ายเงินไปก่อนเมื่อปฎิบัติตัว ดังนี้
แสดงเอกสารต่อโรงพยาบาลที่เปิดรับสัญญากับบริษัทเทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บัตรประจาตัวนักศึกษา/หรือใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา
- บัตรประกันอุบัติเหตุ
ด้านการควบคุมโภชนาการของผู้ประกอบการร้านค้า/พนักงานโรงอาหาร
- ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของร้ านค้าในสถาบันให้ถูกหลักอนามัยได้สารอาหารครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
- ดูแลความสะอาดของอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร และส่วนประกอบ
อาหารต้องมีคุณภาพ

4. หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
- บริการให้ความรู้และคาปรึกษาทางสุขภาพ
- เผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพ เอดส์ ยาเสพติด เพศศึกษา ครอบครัว ทักษะชีวิต ฯลฯ โดยจัดทา/
หา/แจกสื่อความรู้, จัดบอร์ด, จัดทาโครงการ/กิจกรรม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการป้องกันโรค
- จัดบริการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่นักศึกษา
- ตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่หลังการสอบคัดเลือกผ่านข้อเขียน
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5. หน่วยโภชนาการ
- ควบคุมดูแลการประกอบอาหารของร้านค้าในสถาบันให้ถูกหลักอนามัยได้สารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
- ดูแลความสะอาดของอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร และส่วนประกอบ
อาหารต้องมีคุณภาพ
- ควบคุมดูแลให้ผู้ ประกอบอาหาร ผู้ปรุง ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องกับการขายอาหาร และเครื่องดื่ม
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล
- จัดอบรมสุขวิทยาในการประกอบอาหารให้กับแม่ค้าโรงอาหาร
- ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับแม่ค้าโรงอาหาร
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงอาหาร
- วัน เวลา ที่โรงอาหารของสถาบันเปิดบริการดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 21.00 น.
วันเสาร์
เวลา 06.00 - 18.00 น.
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
(Discipline and Student Development)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชื่อหน่วยงานจาก
เดิมงานวินัยนักศึกษาเป็นงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ตามมติ อ.ก.ม. สถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และให้มีคาว่ากลุ่มนาหน้าชื่อหน่วยงานจากเดิม งานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็น
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกิจการนักศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็น
ผู้ที่มีระเบียบวินัยมีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยไม่ทาความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะ หรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
1. บอกกล่าวตักเตือนนักศึกษาให้มีความประพฤติถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศอื่นใดของ
มหาวิทยาลัยที่ออกมาเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของหมู่คณะเป็นไปอย่างมีความสุข
2. ดาเนินการสอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา และนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไต่สวน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จนถึงการลงโทษตามลักษณะของความผิดที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ตลอดถึงการรับ
เรื่องการอุทธรณ์
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบคุณงามความดีต่อสังคม และประกาศยกย่องนักศึกษาที่กระทาความดี
ให้ปรากฏต่อสังคมด้วย
4. ส่งเสริมให้มีความรู้และคุณธรรม โดยจัดห้องธรรมศึกษาและมีหนังสือที่ให้ความรู้ตามหลักของแต่ละ
ศาสนา และสมาธิจานวนมาก พร้อมทั้ งมีเทปและซีดีให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ โดยภายในกลุ่มงานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา นั้น ได้มีหน่วยงานที่ดาเนินการเพื่อดูแลนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาให้
เป็ น ผู้ ที่มีร ะเบี ย บวินั ย มีบุ คลิ กภาพที่ดีเคารพกฎหมายบ้า นเมื อ งและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยไม่ทาความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะ หรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ และประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
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แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา

หน่วยธุรการ
- รับ-ส่ง/ร่าง-พิมพ์ตอบโต้หนังสือ
ภายใน/ภายนอก
- พิมพ์ประกาศ/ระเบียบ/คาสั่ง
เอกสารต่างๆ
- รับคาร้องนักศึกษา/จัดเก็บ
เอกสารสอบสวน
- จัดเก็บประวัติและสถิตินักศึกษาที่
ทาผิดวินัย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ปกครองนักศึกษา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยดูแลความประพฤติและ
ส่งเสริมจริยธรรม

หน่วยปรับปรุงกฎ ระเบียบและ
ส่งเสริมกฎหมาย

- ควบคุมดูแลความประพฤตินักศึกษา
- แนะนา/ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ผู้กระทาความผิดและถูกลงโทษ
- ป้องปรามนักศึกษาเล่นการพนัน/
ดื่มสุรา/ยาเสพติด
- ป้องปรามนักศึกษาที่ประพฤติผิด
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- ส่งเสริมนักศึกษาที่ประกอบคุณงาม
ความดีให้เป็นที่ปรากฏของสังคม

- ศึกษากฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
- พิจารณาประกาศ/คาสั่งลงโทษของ
มหาวิทยาลัยอื่นนามาเปรียบเทียบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับใกล้เคียง
- พิจารณาข้อร้องเรียนของบุคลากร
ภายนอกที่มีต่อนักศึกษาว่าเข้าข่าย
กระทาผิดวินัย

หน่วยสวบสวนวินัยนักศึกษา
- พิจารณารับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ
กระทาความผิด
- พิจารณาดาเนินการสอบสวน
นักศึกษาที่กระทาผิดเบื้องต้น
- รวบรวมหลักฐานด้านเอกสาร/พยาน
ประกอบการพิจารณาสอบสวน
- เสนอผลการสอบสวนเข้าสู่
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
- ลงโทษนักศึกษาตามระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการแจ้งนักศึกษา/ผู้ปกครอง
เป็นทหารกองประจาการ
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หน่วยรักษาดินแดน
- รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาทหาร
- รับรายงานตัวเรียนวิชาทหารของ
นักศึกษาที่เลื่อนชั้น/ซ้าชั้น
- รับโอนย้ายเรียนวิชาทหารของ
นักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษา
อื่น
- ขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร
- ดาเนินการขึ้นทะเบียนและปลด
เป็นทหารกองหนุนให้นักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่ 3
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจการ
ให้บริการ
- ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา
1. ดูแลความประพฤตินักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหอพักนักศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนนักศึกษาประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
4. จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
5. จัดทาคาสั่งลงโทษนักศึกษา
6. บันทึกข้อมูลนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา

การสอบสวนวินัยนักศึกษา
การดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา
1. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการวินั ยนั กศึก ษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ไว้ดังนี้
1.1 คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 32 ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ ายกิจ การนั กศึกษาหรื อผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีรองคณบดีฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย)
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒ นานักศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 34 (1) ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะหรือวิทยาลัยตามที่
คณบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจาหอพักนักศึก ษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 34 (2) ประกอบด้วยประธานกรรมการหอพัก
เป็ น ประธานกรรมการ อาจารย์ ห รื อ เจ้ าหน้ า ที่ที่ มีห น้า ที่ ดูแ ลหอพั กนั ก ศึ ก ษาจ านวนตามที่ ประธานหอพั ก
เห็นสมควรเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ ตามที่ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาเห็ นสมควรเป็น
กรรมการ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. การสอบสวนวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 36 เมื่อพบนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระทาความผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับ
การดาเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้โดยเท่าเทียมกัน ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี
หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบและหา
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระทาความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งจาก
อาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ชานาญหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได้ใน
กรณีการประพฤติผิดวินัย หรือการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการกระทาผิดชัดแจ้งและลักษณะ
ของการกระทาผิดไม่ซับซ้อนมีเงื่อนงา และผู้กระทาผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรง ให้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือประธานกรรมการ
หอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษามอบหมายแล้วแต่
กรณี เรี ย กนั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น มาด าเนิ น การทางวิ นั ย และให้ ยุ ติ หรื อ ระงั บ การกระท านั้ น เสี ย โดยไม่ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
3. การลงโทษนักศึกษาที่กระทาความผิดวินัยนักศึกษา
3.1 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 31 ได้กาหนดโทษสาหรับนักศึกษาผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 1 ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทาง
วินัยนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1. ตักเตือน
2. ภาคทัณฑ์และทาทัณฑ์บน
3. พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 3 ปีการศึกษา
4. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร มีกาหนด
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
5. ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย
5.1 ให้ออก
5.2 ไล่ออก
6. โทษอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษากาหนด
3.2 อานาจการลงโทษนักศึกษาที่กระทาความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 42 ได้กาหนดผู้ที่มีอานาจในการลงโทษนักศึกษาที่กระทา
ความผิด ดังนี้
1. ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอานาจ
ลงโทษทุกสถานความผิด
2. ให้คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอานาจลงโทษเฉพาะสถานความผิดตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 31 (1)
ตักเตือน ข้อ 31 (2) ภาคทัณฑ์และทาทัณฑ์บน โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษา
ที่ทาผิดวินัยนักศึกษาในบริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี
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4. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ การอุทธรณ์เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกคาสั่งลงโทษตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ โดยให้เวลาสาหรับนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเพื่ออุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รั บ ทราบคาสั่ ง โดยให้ นั กศึกษาที่ ถู กมหาวิทยาลั ย คณะ หรือหอพักนัก ศึก ษา สั่ งลงโทษทางวินัยนัก ศึ ก ษา
ดาเนินการดังนี้
1. ยื่นเรื่องอุทธรณ์ด้วยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น
2. ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษาสั่งลงโทษวิ นัย มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านกลุ่มงานวินัยและพัฒ นา
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ดังนั้น ในการดาเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ และหอพัก
นักศึกษา จึงมีแนวทางในการดาเนินการในขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน แสดงได้ดังแผนภูมิด้านล่างนี้
Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา
เริ่มต้น
นักศึกษากระทาผิดวินัย/
ถูกร้องเรียนว่ากระทาผิดวินัย
คณะ/วิทยาลัย/หอพัก/มหาวิทยาลัย
ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน
พบว่ามีมูลเหตุเสนอให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ดาเนินการสอบสวน

พิจารณาหลักฐาน/พยาน
พร้อมระเบียบต่างๆ

แก้ไข

A
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินการด้านวินัยนักศึกษา(ต่อ)
A

เสนอผลการสอบสวนต่อผู้มีอานาจ
ลงนามในสัญญา

ลงโทษกรณีไม่ร้ายแรง /
กรณีร้ายแรง

แก้ไข

เสนอคาสั่งลงโทษตามข้อบังคับฯ
และมติคณะกรรมการวินยั ฯ

แจ้งคาสั่งลงโทษให้นักศึกษา/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปกครอง

ยอมรับโทษ / จบ

ไม่ถูกต้อง / อุทธรณ์

อธิการบดี
(ภายใน 30 วัน)
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ข้อมูลการให้บริการด้านวินัยนักศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร
มีห น้ าที่ป ระสานศูน ย์การการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่
การรายงานตัวนักศึกษาเก่าเพื่อเรียนในปีชั้นต่อไปของทุกปีการศึกษา ดาเนินการประสานงานด้านการเรียน
การสอนและการฝึกวิชาทหารร่วมกับศูนย์กรฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหารให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ดาเนินการขอถอนการผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอยกเว้นการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร การขอผ่อนผัน การเรียกพลและงานด้านธุรการต่างๆ
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหารอาศัยอานาจตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 และกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามนโยบายของทางราชการที่กาหนดไว้จึงให้กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติคุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
1. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์โดยให้นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร สาหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย
3. สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อาเภอท้องที่ซึ่ง
เป็นภูมิลาเนาทหารของตนตาม มาตรา 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการตาม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.2497
4. ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป และมี ผ ลการศึ ก ษาของชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
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5. กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร เว้นแต่ผู้สาเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสาเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 3แล้ว ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตร
การฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดได้
6. ไม่ เ ป็ น โรค หรื อ สภาพร่ า งกาย หรื อ สภาพจิ ต ใจ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถเข้ า รั บ ราชการทหารได้ ต าม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
7. ไม่เป็นบุคคลที่เกิดก่อน พ.ศ.2541 ที่อยู่ในพื้นที่ยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2558
หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้
1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) ทบ.349 - 001 ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กาลัง
ศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาที่ยื่นความจานงขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1ต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2. ในช่องคารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบ รด.1) ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาวิ ชา
ทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติโดยรับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชา
ทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและจะให้มีความสะดวกในการฝึกวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกาหนด
ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา
ของสถานศึกษาวิชาทหารกากับไว้
3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.1)ให้สมัครเข้า
ฝึกวิชาทหารได้โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
4. รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนัก ศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา
จานวน 1 รูป
5. หลักฐานแสดงผลการศึกษาสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าที่
กองทัพบกกาหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยใน
หลักฐาน
6. สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดา - มารดา หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าบ้าน คนละ
1 ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน
30 วัน ก่อนวันรับสมัคร
9. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องนา
สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย
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10. ผู้สมัครที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์(นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องนาสาเนา
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากข้อ 9 ด้วย
11. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้อง
นาสาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43) ของปีพ.ศ.
ที่มาสมัครฯ มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากข้อ 10 ด้วย
หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีดังนี้
1. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ยื่นความจานงขอรายงานตัวต้องเขียนและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2. ในช่องคารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) หัวหน้า
สถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ลงนามรับรองความ
ประพฤติ ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัว และประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่าเป็นความ
จริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารก ากับไว้
3. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว(แบบ รด.3) ให้
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
4. รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จานวน 1 รูป
5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการฝึ กวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายระหว่างสถานศึกษาวิชาทหาร
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาคให้ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ ฝึกวิชาทหารอยู่เดิมเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ช ท้ายระเบียบ)
7. นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิไว้ต้องนาหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิฉบับจริง (ผนวก
ฉ ท้ายระเบียบ) มาแสดงด้วย
8. นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัยฯ ตามที่กาหนดในข้อ 25 ของระเบียบ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.
2561 ต้องมีหลักฐานการอนุมัติกรณดังกล่าวมาแสดงด้วย
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ข้อมูลการให้บริการด้านวิชาทหาร
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กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
(Student Welfares Workgroup)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------มีภ าระหน้ าที่ห ลั ก ในการด าเนิ น การจัด ให้ บ ริก ารและสวัส ดิ ก ารด้ านทุน การศึก ษา ซึ่งประกอบด้ ว ย
ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนทา
หน้าที่ประสานงานในการดาเนินงานเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดให้บริการต่างๆ แก่
นักศึกษา รวมทั้งการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่จัดให้บริการ ตลอดจนทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการใน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

แผนภูมิหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา

หน่วยธุรการและพัฒนา
คุณภาพ
- ระบบงานสารบรรณ
- การเงิน งบประมาณ
- ประชุม/ประสานงาน

หน่วยบริการทุนการศึกษา/กองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ทุนการศึกษาภายใน
- ทุนการศึกษาภายนอก
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ,กรอ)

หน่วยพัฒนานักศึกษา
- ประสานงานเงินกิจกรรม
นักศึกษา
- จัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
- ปลูกจิตสานึกด้านต่างๆ

1. บริการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสาคัญเรื่องทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาส
เรียนต่อโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน ในการให้ ความช่ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาเกี่ยวกับ ทุ นการศึ ก ษาแก่นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย โดยมี
ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดสรรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
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ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ประเภทลดหย่อนค่าหน่วยกิต)
1.2 ทุนอุดหนุนวิชาการ
1.3 ทุนอุดหนุนการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
- ทุนเรียนดี
- ทุนขาดแคลน
- ทุนผู้มีความสามารถดีเด่น (อาทิ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม)
- ทุนสร้างชื่อเสียงดีเด่นให้มหาวิทยาลัย
- ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนด เช่น ทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษากรณีต่างๆ (ประสบ
ความเดือดร้อน เร่งด่วนกรณีภัยพิบัติ เป็นต้น)
1.4 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา กรณีต่างๆ
ทุนการศึกษาภายในและกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จานวน 173 คน
เป็นเงิน 4,099,900.00 บาท
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้ง 2 ลักษณะ
ภาคเรียนที่ 1/2561
จานวน
2,106 คน
ภาคเรียนที่ 2/2561
จานวน
1,882 คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,432,850.00 บาท
ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจาทุกปีเป็น
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันและมีข้อผูกพัน โดยให้เป็นรายปีและให้แบบต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 แหล่งทุน
ใหญ่ๆ คือ
2.1 มูลนิธิ บริษัท กองทุนของผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่า ที่ประสงค์จะสนับสนุนให้แก่นักศึกษาตาม
คุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีองค์กรสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกว่า 173 ทุน มูลค่าทุนการศึกษากว่า 4,099,900.00บาท
2.2 หน่วยงานรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการต่างๆ
เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี ทุนอุดหนุนการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการ เป็นต้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ประสงค์จ ะขอรับ เงิน ทุน การศึกษาประเภทที่ต้องช าระคืนใน “กองทุน เงิ น ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) โดยในแต่ละปีการศึกษา กยศ. จะมีเกณฑ์ ประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของผู้กู้ยืมฯ ให้
ทราบเป็นข้อมูลประกอบ นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องดาเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทาง www.e-studentloan.or.th รวมทั้งรับทราบความเคลื่ อนไหวหรือข่าวประชาสั ม พันธ์ผ่ านทางเว็ บ ไซต์
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ของมหาวิทยาลัย และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) การดาเนินการให้กู้ยืมเงินนั้น
ดาเนินการภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560
สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร กลุ่ ม งานสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ชั้ น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1150 โทรสาร 0 2555 2162
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Flow Chart การดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เริ่มต้น
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกู้ยืม
ประจาปีการศึกษา
จัดโครงการปฐมนิเทศ
สาหรับสาหรับผู้ประสงค์กู้ยืม
รับแบบคาขอกู้ยืมเงิน

ตรวจสอบ
ถูก
ความถูกต้อง

ผิด

แก้ไข

ถูก

จัดทาข้อมูล
ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

จบ

ไม่ผ่าน

จัดประชุม
อนุมัติผู้กู้ยืม
ผ่าน

ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
จัดบรรยายการทาสัญญา
สาหรับผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกัน

A
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Flow Chart การดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ต่อ)

A
ทาสัญญา
และแบบยืนยันการกู้ยืม
จัดชุดสัญญา
ให้ผู้บริหาร และพยานลงนาม

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ผิด

แก้ไข

ถูก

จัดส่งชุดคู่สัญญา
และแบบยืนยันไปยังธนาคาร
รับคาร้องขอรับเงินคืน
พร้อมคืนสัญญาให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้าประกัน

จัดทาข้อมูล e-Audit
ในระบบ e-Student loan
สรุปข้อมูลผู้กู้ยืม
จัดเก็บเอกสาร

จบ
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การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (กรณีรับโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย)
1. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา รับเรื่องเข้าระบบสารบรรณ
- หน่วยงานรับเรื่องตามระบบสารบรรณ
2. เสนอพิจารณา/สั่งการ ตามระบบงานสารบรรณ
- เกษียณเสนอพิจารณา/สั่งการตามลาดับขั้นตอน (กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา, ผู้อานวยการ
กองกิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีที่กากับดูแล)
3. การตรวจสอบเงินโอน
- ผู้อานวยการกองคลังตรวจสอบการรับโอนเงิน
4. การออกใบเสร็จรับเงินทุนการศึกษา
- ขอออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ 3 มิติ (โดยกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา,กองกิจการนักศึกษา,
รองอธิการบดีที่กากับดูแล)
- การออกใบเสร็จรับเงิน โดยกลุ่มงานการเงิน กองคลัง
5. ขออนุมัติรับบริจาคเงิน
- รับเรื่อง+รับใบเสร็จรับเงิน จัดทาบันทึกข้อความขอรับเงินบริจาค
- เสนอเรื่องตามขั้นตอน (ผ่านกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา, ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา,
รองอธิการบดีที่กากับดูแล, ธุรการกองคลัง, กลุ่มงานการเงิน, ผู้อานวยการกองคลัง, รองอธิการบดีที่กากับดูแล
กองคลัง, อธิการบดี)
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6. ขออนุมัติใช้เงิน
- รับเรื่อง, จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
- เสนอเรื่องตามขั้นตอน (ผ่านกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา, ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา,
รองอธิการบดีที่กากับดูแล, ธุรการกองคลัง, กลุ่มงานงบประมาณ, ผู้อานวยการกองคลัง, รองอธิการบดีที่กากับ
ดูแลกองคลัง, อธิการบดี)
7. ขออนุมัติเบิกเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
- นักศึกษาเซ็นใบสาคัญรับเงิน
- รับเรื่องคือจากข้อ 4 และจัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
- เสนอเรื่องตามขั้นตอน (ผ่านกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา, ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา,
รองอธิการบดีที่กากับดูแล, ธุรการกองคลัง, กลุ่มงานงบประมาณ, ผู้อานวยการกองคลัง, รองอธิการบดีที่กากับ
ดูแลกองคลัง, อธิการบดี)
- กองคลังดาเนินการตามระเบียบการจ่ายเงิน
Flow Chart กรณีรับโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
เริ่มต้น
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาบันทึก
รับเรื่องตามระบบสารบรรณ
เสนอพิจารณา/สั่งการ ตาม
ระบบงานสารบรรณ
ตรวจสอบเงินโอน
ออกใบเสร็จรับเงินทุนการศึกษา
ขออนุมัติรับเงินบริจาค
ขออนุมัติใช้เงิน
ขออนุมัติเบิกในระบบ 3 มิติ

สิ้นสุด
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2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดาเนินการด้านการประสานงานการจัดโครงการ/กิจกรรม จากเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. ทาหน้าที่ในการดาเนินการประสานงาน รวบรวม นาเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากเงิน
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
2. ทาหน้าที่ในการจัดประชุมในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการเสนอขออนุมัติโครงการ อีกทั้งยังดาเนินการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ การเสนอขออนุมัติโครงการพร้อมงบประมาณ
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1150 โทรสาร 0 2555 2162

3. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการเดือน
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
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กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
(Student Affairs, KMUTNB, Prachinburi Campus)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นส่วนเหนึ่งสังกัดกองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบด้านการดาเนิ น กิจ กรรม/ประสานงานในการจั ดกิจ กรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ มจพ. วิ ทยาเขต
ปราจีนบุรี โดยทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านกิจการนักศึกษา ประสานกับหน่วยบริการทุ กหน่วยของกอง
กิจการนักศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ เช่น กิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการ
นักศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
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กลุม่ งานกิจการนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
- ควบคุม ดูแล สภาฯ องค์การ ฯ สโมสรฯ
ชมรม และกลุ่มนักศึกษา มจพ.วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
- ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
- ตรวจสอบโครงการและงบประมาณกิจกรรม
นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
- ตรวจสอบครุภัณฑ์
- ประสานงานการจัดกิจกรรม
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
- ติดตามเอกสารใบสาคัญและสรุปโครงการการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา
- ประสานงานกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
กรุงเทพฯ

หน่วยวินัยและพัฒนานักศึกษา
- ดูแลความประพฤตินกั ศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
- สอดส่องดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
- พิจารณาดาเนินการสอบสวนนักศึกษากระทาความผิดเบื้องต้น
- ดาเนินการนาเสนอผลการสอบสวนส่งต่องานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา (เพือ่ นาเข้าสู่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของสถาบัน
ต่อไป)
- จัดส่งคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ลงโทษนักศึกษา มจพ.วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ถึงผู้ปกครองนักศึกษา
- จัดเก็บประวัติและสถิตินักศึกษาที่ประทาผิดวินัย
- รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาทหารตามข้อกาหนดของหน่วย
บัญชาการกาลังสารอง
- รับรายงานตัวเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารที่เลื่อนชั้น
และซ้าชั้น
- ขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหารในปีถัดไปให้กับนักศึกษาวิชา
ทหาร
- ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึก
วิชาทหาร
- ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการให้กบั
นักศึกษาทัว่ ไป
- ขอผ่อนผันให้กับนักศึกษาที่เป็นทหารกองประจาการลาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย (จับได้ใบแดง)
- ประสานงานกับกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ

หน่วยบริการรักษาพยาบาล
-

จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วยโดยไม่ผ่านแพทย์
ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
ปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ให้คาแนะนา ปรึกษาด้านสุขภาพกายและจิต (ขั้นต้น)
ส่งต่อกรณีต้องรับการรักษาเพิ่มเติม
งานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
จัดทา Stock ยาและเวชภัณฑ์
สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์
จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทาง
การแพทย์
จัดทาบัตรตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร
ภายในสถาบัน
ควบคุมดูแลมาตรฐานของโรงอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล/(คณะกรรมการโรงอาหารฯ)
ประสานงานกับกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
กรุงเทพฯ
จัดทา/ดาเนินโครงการ ให้ความรู้แก่นกั ศึกษาด้าน
สุขภาพ-อนามัย

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประสานงานกับกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
มจพ.กรุงเทพฯ

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ให้บริการ/ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ใน
การรับสมัครงาน จากสถานประกอบการ
- ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านการศึกษาต่อ
- ให้คาปรึกษาเบื้องต้นด้านการงาน/อาชีพ
- ประสานงานกับกลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ มจพ.กรุงเทพ
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1. กิจกรรมนักศึกษา
1.1 ดูแล สภานักศึกษาฯ องค์การนักศึกษา สโมสรฯ ชมรมและกลุ่มฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
1.2 ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
1.3 ประสานงานการจัดกิจกรรม/ติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์กรนักศึกษา มีทั้งสิ้น 11 องค์กร 3 สโมสรนักศึกษา
- สภานักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
- องค์การนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
- ชมรมสันทนาการ
- ชมรมดนตรีไทย-สากล
- ชมรมคนเฉียงเหนือ
- ชมรมลูกหนัง
- ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
- ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
- ชมรมท่องเที่ยว
- กลุ่มถ่ายภาพ
- กลุ่มมุสลิม
สโมสรนักศึกษา ได้แก่
- สโสมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

2. วินัยและพัฒนานักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ “เรื่อง กาหนดประเภทและลั ก ษณะ
ความผิดวินัยนักศึกษา” ข้อ 2 ประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา
(1) ประเภทความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ก.-ฎ
(2) ประเภทความผิดวินัยร้ายแรง ก.-ฝ ...จ.
ได้แก่ เสพสุราเมรัย ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
1. ดูแลความประพฤตินักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
2. สอดส่องดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาดาเนินการสอบสวนนักศึกษากระทาความผิดเบื้องต้น
4. ดาเนินการนาเสนอผลการสอบสวนส่งต่องานวินัยและพัฒนานักศึกษา (เพื่อนาเข้าสู่คณะกรรมการวินัย
นักศึกษาของสถาบันต่อไป)
5. จัดส่งคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ลงโทษนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ถึงผู้ปกครองนักศึกษา
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6. รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาทหารตามข้อกาหนดของหน่วยบัญชาการกาลังสารอง
7. รับรายงานตัวเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารที่เลื่อนชั้นและซ้าชั้น
8. ขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหารในปีถัดไปให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
9. ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
10. ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการให้กับนักศึกษาทั่วไป
11. ขอผ่อนผันให้กับนักศึกษาที่เป็นทหารกองประจาการลาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (จับได้ใบแดง)
12. ประสานงานวินัยและพัฒนานักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
สาหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร
- รับรายงานตัว โอนย้าย และเลื่อนชั้นของนักศึกษาวิชา ทหารชั้นปีที่ 4–5 โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (สาหรับนักศึกษาที่ย้ายมาจาก สถานศึกษาวิชาทหารอื่น
นาเอกสารรับรองผ่านการฝึกวิชาทหารแต่ละชั้นปีมาประกอบหลักฐานด้วย)
- การขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี (ก่อนถึงวันฝึกไม่น้อยกว่า 45 วัน)
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร
- การขอลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่ถูกเข้ารับราชการทหาร (จับได้ใบแดง)
- การขอผ่อนผันการตรวจเลื อกเข้าเป็นทหารกองประจาการ (เกณฑ์ทหาร) ให้กับนักศึกษาที่ มีอ ายุ
ย่างเข้า 21 ปี หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดาเนินการ ก.ย. – พ.ย.
ของทุกปี

3. สวัสดิการนักศึกษา
- ให้บริการนักศึกษาด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ประสานงานกับกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ.กรุงเทพ
ช่องทางการติดตามข่าวสาร : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. www.kmutnb.ac.th
2. www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html
3. www.studentloan.or.th

4. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1. ให้บริการ/ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ใน การรับสมัครงานจากสถานประกอบการ
2. ให้คาปรึกษาในเบื้องตน้ด้านการศึกษาต่อ
3. ให้คาปรึกษาในเบื้องตน้ด้านการงาน/อาชีพ
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5. บริการรักษาพยาบาล
1. จ่ายยาตามอาการเจ็บป่วยโดยไม่ผ่านแพทย์
2 ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
3. ปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุ
4. ให้คาแนะนา ปรึกษาด้านสุขภาพกายและจิต (ขั้นต้น)
5. ส่งต่อกรณีต้องรับการรักษาเพิ่มเติม
6. งานประกันอุบัติเหตุ
7. จัดทา Stock ยาและเวชภัณฑ์ สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์
8. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
9. จัดทาบัตรตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
10. ควบคุมดูแลมาตรฐานของโรงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล
11. ประสานงานกับงานบริการสุขภาพ มจพ. กรุงเทพฯ
เวลาการให้บริการห้องพยาบาล
ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เวลาแพทย์ตรวจ (ห้องพยาบาล)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.
*งดทาแผลช่วงเวลาที่แพทย์ทาการตรวจ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน*
การคุ้มครอง
1. ทุนชีวิต (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
150,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะอุบัติเหตุ/ครั้ง)
10,000 บาท
3. ชดเชยเงินปลอบขวัญ (กรณีนอนพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน)
30,000 บาท
ติดต่อ : คุณปนัดดา กุลจันทร์
โทร. 037-217300-9 ต่อ 7035
สถานที่และช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
ห้องกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขต
ปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037-217-300 ต่อ 7331
Facebook: กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
หน่วยบริการรักษาพยาบาล ชั้น 1 ห้องพยาบาล อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 037-217-300-9 ต่อ 7255
Facebook: ห้องพยาบาล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
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กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
(Student Affairs, KMUTNB, Rayong Campus)
กองกิจการนักศึกษา สานักงานอธิการบดี
(Student Affairs Division, President Office)
----------------------กลุ่ มงานกิจ การนั ก ศึก ษา มจพ.วิทยาเขตระยอง เป็นส่ ว นเหนึ่งสั ง กัด กองกิจ การนั ก ศึ ก ษา มีห น้า ที่
รับผิดชอบด้านการดาเนินกิจกรรม/ประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
โดยทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านกิจการนักศึกษา ประสานกับหน่วยบริการทุกหน่วยของกองกิจการ
นักศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพฯ เช่น กิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา
และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง

หน่วยกิจกรรมและพัฒนา
นักศึกษา

หน่วยแนะแนวและสวัสดิการ
นักศึกษา

- ควบคุม ดูแล สภา องค์การ สโมสร
นักศึกษา ชมรม ชุมนุม กลุ่ม มจพ.
วิทยาเขตระยอง
- ควบคุมความประพฤตินักศึกษา
- ติดต่อประสานงาน อาจารย์
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่กระทา
ผิดวินัย
- พิจารณารับเรื่องการร้องเรียน
กล่าวหานักศึกษากระทาความผิด
- รับสมัครและรายงานตัว โอนย้าย
เลื่อนชั้น นักศึกษาวิชาทหาร
- ดาเนินการขอรับสิทธิ์เรียนวิชาทหาร
ในปีถัดไป
- ดาเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหาร
- ทหานกองประจาการขอลาศึกษาต่อ

- แนะนาและแนะแนวเรื่องการศึกษาและ
อาชีพ
- ทุนการศึกษาภายใน
- ทุนการศึกษาภายนอก
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วยบริการสุขภาพ
- จ่ายยาตามการเจ็บป่วยเล็กน้อย
- ปฐมพยายาลจากอุบัติเหตุ
- ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพ

- จัดหาแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วย
- ประสานงานกับนักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการบริการด้าน
ประกันอุบัติเหตุ
- ให้คาปรึกษาเรื่องประกัน
อุบัติเหตุ
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1. กิจกรรมนักศึกษา
1.1 ดูแล สภานักศึกษาฯ องค์การนักศึกษา สโมสรฯ ชมรมและกลุ่มฯ มจพ. วิทยาเขตระยอง
1.2 ให้คาปรึกษานักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
1.3 ประสานงานการจัดกิจกรรม/ติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์กรนักศึกษา มีทั้งสิ้น 11 องค์กร 3 สโมสรนักศึกษา
- สภานักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง
- องค์การนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง
- สโมสรนักศึกษาทุกคณะ
- กลุ่ม Rayong Robot Club
- กลุ่มดนตรีสากล มจพ. วิทยาเขตระยอง
- กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วินัยและพัฒนานักศึกษา
1. ดูแลความประพฤตินักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
2. สอบสวนนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
3. บริการด้านวิชาการทหาร
4. รับเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
5. รับเรื่องขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชหารทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
6. รับเรื่องขอผ่อนผันทหารกองประจาการเพื่อลาศึกษาต่อ
ระเบียบที่บังคับใช้ในมหาวิทยาลัย
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2554
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กาหนดประเภทและลั ก ษณะ
ความผิดวินัยนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร
1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5
2. รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5
3. โอนย้ายและเลื่อนชั้นของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5
4. การขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร สามารถดาเนินการได้
ตลอดทั้งปี (จัดส่งเอกสารก่อนถึงวันฝึกไม่น้อยกว่า 45 วัน)
5. ดาเนินการขึ้นทะเบียนและนาปลดเป็นทหารกองหนุนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร
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สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ต้องดาเนินการดังนี้
1. ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (ผ่อนผันการเกณฑ์
ทหาร) สาหรับคนที่อายุย่างเข้า 20 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผัน ยื่นเอกสาร ตุลาคม –
พฤศจิกายน ของทุกปี
2. การขอลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่ถูกเข้ารับราชการทหาร (กรณีจับใบแดง)

3. สวัสดิการนักศึกษา
- ให้บริการนักศึกษาด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ประสานงานกับกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ.กรุงเทพ
- อานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน
ช่องทางการติดตามข่าวสาร : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. www.kmutnb.ac.th
2. www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html
3. www.studentloan.or.th

4. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1. ให้บริการ/ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครงานหรือฝึกงานจากสถานประกอบการ
2. ให้คาปรึกษาในเบื้องต้นด้านการศึกษาต่อ
3. ให้คาปรึกษาในเบื้องต้นด้านการงาน/อาชีพ

5. บริการรักษาพยาบาล
1. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
2. จ่ายยาสามัญเบื้องต้นตามอาการ
3. ทาแผล ล้างแผลจากอุบัติเหตุเบื้องต้น
4. สังเกตอาการผู้ป่วย นาส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อ
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
เวลาแพทย์ออกตรวจ
ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 14.30 น. สัปดาห์ละ 1 วัน
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การคุ้มครอง
1. ทุนชีวิต (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
2. ค่ารักษาพยาบาล (เฉพาะอุบัติเหตุ/ครั้ง)
3. ชดเชยเงินปลอบขวัญ (กรณีนอนพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน)

150,000.00 บาท
12,000.00 บาท
20,000.00 บาท

ติดต่อ : คุณพัชญา แบ่งสันเทียะ
โทร. 038-627000 ต่อ 5195
สถานที่และช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
กลุ่ มงานกิจ การนั กศึกษา มจพ. วิ ทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร
ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร. 038-627-000 ต่อ 5104
หน่ ว ยบริ การรั กษาพยาบาล ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร ตาบลหนองละลอก
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร. 038-627-000 ต่อ 5195
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