กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานสนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานดานพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการ จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานกิจการของ
นักศึกษา ตามแผนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของกอง
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบการดําเนินงานของกองใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพและรายงานตอผูบังคับบัญชา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา , ทุนการศึกษาตอเนื่องและทุนอื่นๆ
5. ดําเนินการและดูแลประสานเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาภาคปกติ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการดูและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานพยาบาล
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร และการขอผอนผันการเกณฑทหารของนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานกับหนวยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยในการจัดหารายไดใหแกนักศึกษาระหวางการศึกษา
9. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และสงเสริมงานองคการบริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรคณะของมหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานพัฒนานักศึกษา การกีฬาและการแนะแนว
11. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา โครงการ/
กิจกรรม/ชมรม/ชุมนุม121
12. ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม จัดกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหสอดคลอง
กับการใชงานปจจุบัน
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาดานการกีฬาของมหาวิทยาลัย
15. ดําเนินการเกี่ยวกับการอํานวยการจัดสถานที่เพื่อการออกกําลังกายภายในมหาวิทยาลัย
16. ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา
17. ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการปองกันการติดยาเสพติด/อบายมุข/ และโรคติดตอของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
18. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของกอง สํานักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัย
19. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
20. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กองพัฒนานักศึกษา แบงงานภายในออกเปน 3 งาน ไดแก
1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ธุรการ สารบรรณ งานบริการ งานการ
ประชุมและงานเลขานุการ
1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับงานสนับสนุนขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาเกี่ยวกับงานในหนาที่
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานบริการสวัสดิการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงาน
บริการและสวัสดิการ
2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานตามแผนงาน และโครงการที่วางแผนไว
2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและบริการดานสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลและใหขอมูลดานหอพักนักศึกษา
2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบทะเบียนการใชจายยาและสตอกยา
เพื่อเตรียมการจัดหา ทดแทน
2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการดานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
2.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานการแนะแนว และการแนะแนวอาชีพแก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการกิจกรรมเพื่อสงเสริมการหารายไดพิเศษใหแกนักศึกษา
2.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพใหแกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมในเรื่องการขอรับ
บริการในหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการ และใหคําปรึกษาการทําเรื่องจบการศึกษา และ
ขั้นตอนการรับปริญญา
2.12 ดําเนินการดานกองทุนใหเปลา ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.13 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการในการประชาสัมพันธ ตอบปญหา และแกปญหา
ดานการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2.14 ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการกูยืม การคัดเลือก การทําสัญญา และสงเอกสารไปยัง
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.15 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
2.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ
3.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน /โครงการ และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงาน
กิจการและพัฒนานักศึกษา
3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานตามแผนงาน/โครงการที่วางแผนไว
3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกสภานักศึกษา องคการนักศึกษา แตละปการศึกษา
3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ แนะนํา และสงเสริมงานองคการบริหารนักศึกษา
สภานักศึกษา และสโมสรคณะของมหาวิทยาลัย
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
3.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งดานวิชาการ
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะที่เกี่ยวกับนักศึกษา
3.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการรวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษากับหนวยงานภายนอกใน
โอกาสตางๆ
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาใหทันสมัย
และเหมาะกับการใชงาน
3.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ จัดสงเอกสารการศึกษาวิชาทหาร เอกสาร
การขอผอนผันการเกณฑทหารของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหแขงขันกัน
สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
3.12 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมชมรมตางๆ
3.13 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการ
จัดงานกีฬาและนันทนาการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.14 ดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการดานการกีฬาที่วางแผนไว
3.15 ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานโครงการและจัดการแขงขันกีฬาของนักศึกษา
ระหวางคณะ เพื่อเชื่อมความสามัคคีและสรรหาคนเกง
3.16 ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬา และอํานวยความสะดวกในการจัด หรือสง
นักกีฬาแขงขันกีฬาภายนอก เชนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

3.17 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
3.18 ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมชมรมกีฬาตางๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.19 ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาสถานที่เพื่อการบริการและอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาและผูสนใจดานการกีฬาและนันทนาการ
3.20 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อใหบริการดานการออกกําลังกายแก นักศึกษา
อาจารย และเจาหนาที่
3.21 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการ ใหคําแนะนํา วิธีการใชเครื่องออกกําลังกาย วิธีการ
ออกกําลังกายที่ถูกตอง และดูแลสถานที่ออกกําลังกายในมหาวิทยาลัยใหสะอาด และพรอมใช
3.22 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับฝกซอม แขงขันใหเพียงพอ
ตอการใชงาน และใหบริการยืมอุปกรณดานกีฬาแก นักศึกษา
3.23 ดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลงานโครงการกีฬาและ
นันทนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผูบังคับบัญชา
3.24 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการ
จัดงานดานวินัยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3.25 ศึกษาระเบียบดานวินัยนักศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบตางๆที่ไมเหมาะสมกับปจจุบัน
3.26 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมงานดานวินัย โดยจัดโครงการทั้ง
ภายใน และโครงการความรวมมือกับภายนอก
3.27 กวดขันวินัยภายในมหาวิทยาลัยโดยการเดินตรวจตรา และเมื่อพบผูกระทําผิดทาง
วินัย ก็ดําเนินการตามระเบียบ
3.28 เขารวมกิจกรรม และประสานงานกับองคภายนอก เชนสํานักงานเขต สถานีตํารวจ
สถานศึกษาอื่นๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเฝาระวังภาวะสุมเสี่ยงตอการเกิดเหตุ
3.29 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.30 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

