สำ�นักพัฒนานักศึกษา
สำ�นักพ ัฒนานักศึกษา มีหน้าทดี่ ูแลและส่งเสริมการจัดก ิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าแก่นักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนรใู้น
ห้องเรียน เปิดโอกาสให้น ักศึกษาเข้าร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน สร้างให้นักศึกษาเป็นคนที่ “รู้คิด รู้ธรรม รูส้ ำ�เร็จ” 
มีคุณธรรมและจิตสำ�นึกท ี่ดี เพื่อออกไปรับใช้ส ังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ
งานบริการนักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นอ งค์กรศูนย์กลางที่ดำ�เนินก ารติดต่อประสานงานในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ระหว่างนักศึกษา มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่ งานสโมสรและชมรมนกั ศึกษา งานนนั ทนาการและบริการชมุ ชน และงานเสริมสร้างมลู ค่าเพิม่
นักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 074-200368
		 1. งานสโมสรและชมรมนักศึกษา
เน้นก ารสง่ เสริมให้เกิดก ารรวมกลุม่ ข องนกั ศึกษา เพือ่ ส รรหาและจดั ต งั้ ท มี ส โมสรนกั ศึกษา โดยผา่ นกระบวนการเลือกตงั้ ต ามระบอบ
ประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง และยังมีการส่งเสริมให้น ักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
โดยการให้ม ีการจัดตั้งช มรมและเข้าร่วมกิจกรรมทชี่ มรมจัด ซึ่งแบ่งชมรมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ชมรมด้านวิชาการ ชมรมด้านกีฬา ชมรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม และชมรมด้านบริการสังคมและบำ�เพ็ญประโยชน์
		2. งานนันทนาการและบริการชุมชน
เน้นก ารบริการให้ความรู้ คำ�ปรึกษา ประสานงาน และจัดก ิจกรรมให้ทุกหน่วยงานที่ต้องการ ในเรื่องนันทนาการ ตลอดจนบริการ
ชุมชนในส่วนทนี่ ักศึกษาต้องมสี ่วนร่วม
3. งานเสริมส ร้างมูลค่าเพิ่มน ักศึกษา
การวางระบบงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  นำ�ไปสู่การเสนอและจัดทำ�โครงการที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2 โครงการต่อปี
การศึกษา  ดำ�เนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน
อย่างต่อเนื่อง
ติดต่อประสานงานกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดูแลนักศึกษาวิชาทหารทั้งเรื่องการเรียนการสอนและความเรียบร้อยด้านต่างๆ
ของนักศึกษาวิชาทหารจนครบหลักสูตร ตลอดจนผ่อนผันก ารเข้ารับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่ต้องผ่อนผัน
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ฝ่ายกีฬา
		 1. งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา
- จัดโครงการส่งเสริม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
- ให้บริการสอนกีฬาประเภทต่างๆ
- ให้คำ�แนะนำ�ในการใช้บริการสถานที่ออกกำ�ลังกายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องฟิตเนสและห้องสควอช เป็นต้น
		 2. งานบริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา
- ให้บริการการใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา
		 3. งานบริการและส่งเสริมสุขภ าพ ให้คำ�แนะนำ� และบริการออกกำ�ลังกาย
- ให้บริการการขอใช้ศูนย์กีฬา
- การบริการยืม - คืน อุปกรณ์กีฬา
- เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.  วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
ฝ่ายทุนก ารศึกษา
		 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี
การบริหารกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยอธิการบดีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการให้กยู้ มื เงิน
ประจำ�มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อดำ�เนินงานกองทุนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายทุน
ข่าวสารของฝ่ายทุนการศึกษา กรุณาศึกษา
การศึกษา สำ�นักพัฒนานักศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ สนใจ
ราย
ล
ะเอี
ยดของขา่ วสารและประกาศต่างๆ ได้ทเ่ี ว็บไซต์
การศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ฝ า่ ยทนุ ก ารศกึ ษา หรือห น้าบ อร์ด
		 2. ทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก (ยกเว้น กยศ.) อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา หรือหน้าบอร์ด
2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาคารสงขลา (อาคาร 1) หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มนี โยบายมอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน โดยตรง ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop
นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านกีฬา  Service Center : SOS U Plaza) หรือห้องสำ�นักงาน
ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 2 (ติดห้องฟิตเนส) อาคารศูนย์
ประจำ�ทุกปีการศึกษา
กี
ฬาและกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถ
2.2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (รัฐและเอกชน)
ดำ
�
เนินการตามกำ�หนดที่มหาวิทยาลัยป ระกาศไว้ อาจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รบั การสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ หรือทุนการ
ภายนอกต่างๆ ทัง้ ของรัฐและของเอกชนเป็นจำ�นวนมาก อาทิ เช่น ทุนการศึกษา ศึจะ
กษาประเภทอื่นประจำ�ปีการศึกษานั้นๆ
เฉลิมราชกุมารี, ทุนการศึกษาสำ�หรับคนพิการ ฯลฯ เป็นต้น
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ
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ฝ่ายส่งเสริมค ุณภาพชีวิตและให้คำ�ปรึกษา
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ และให้ค�ำ ปรึกษา มีหน้าทีด่ แู ลคุณภาพชีวติ และให้ค�ำ ปรึกษานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณุ ธรรม จริยธรรม และ
มีจิตสำ�นึกที่ดี เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โลกภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้
คำ�ปรึกษา สุขภาวะ วินัยนักศึกษา และยาเสพติด งานให้คำ�ปรึกษาและทดสอบทางด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และงานด้าน
คุณภาพชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม
1. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้คำ�ปรึกษา สุขภาวะ วินัยนักศึกษา และยาเสพติด
- ดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวินัยนักศึกษา 
- ให้ค�ำ ปรึกษาด้านวินยั นักศึกษาแก่อาจารย์ทปี่ รึกษาและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้นกั ศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินยั และเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
- ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการยา เวชภัณฑ์ และรถพยาบาลฉุกเฉินสำ�หรับนักศึกษาและบุคลากร
- ให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร
- ให้ความรู้ และจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว
2. งานให้คำ�ปรึกษาและทดสอบทางด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บริการให้คำ�ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ด้านการศึกษา  ทักษะทางสังคม ตลอดจนปัญหาส่วนตัว
ณ ห้องให้คำ�ปรึกษา โดยนักจิตวิทยาให้คำ�ปรึกษา
- ให้ความรู้ด้านการให้คำ�ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
- บริการแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยาและแปลความหมายเพื่อนำ�ไปสู่การให้คำ�ปรึกษาต่อไป
- การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีให้มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
3. งานด้านคุณภาพชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมและจัดโครงการนักศึกษาให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และคุณธรรมจริยธรรม
สถานที่ติดต่อ
ห้องสำ�นักพัฒนานักศึกษา 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 074-200300 ต่อ 137-139
เปิดให้บริการ      จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.
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