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สำานักพัฒนานักศึกษา

  สำานัก พัฒนา นักศึกษา  มีหน้า ที่ ดูแลและ ส่ง เสริม การ จัด กิจกรรม ที่ เป็น ประโยชน์ สร้าง คุณค่า แก่ นักศึกษา นอก เหนือ จาก การ เรียน รู้ ใน 
ห้องเรียน เปิด โอกาส ให้ นักศึกษา เข้า ร่วม ทำา กิจกรรมเพื่อ พัฒนา ทักษะ ใน หลาย ๆ ด้าน สร้าง ให้ นักศึกษา เป็น คน ที่ “รู้คิด รู้ ทำา รู้ สำาเร็จ” มี 
คุณธรรม และ จิตสำานึก ที่ ดี เพื่อ ออก ไป รับ ใช้ สังคม อย่าง เต็ม ประสิทธิภาพ 

 งานบริการนักศึกษา 

 ฝ่าย กิจกรรม นักศึกษา
  ฝ่าย กิจกรรม นักศึกษา เป็น องค์กร ศูนย์กลาง ที่ ดำาเนิน การ ติดต่อ ประสาน งาน ใน การ ทำา กิจกรรม ต่าง ๆ ระหว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัย 
และ หน่วย งาน ภายนอก แบ่ง เป็น 3 ส่วน งาน ได้แก่ งาน สโมสร และ ชมรม นักศึกษา  งาน นันทนาการ และ บริการ ชุมชน และงาน เสริม สร้าง มูลค่าเพ่ิม 
 นักศึกษา นักศึกษา สามารถ ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ 074-200368
  1. งาน สโมสร และ ชมรม นักศึกษา
   เนน้ การ สง่ เสรมิ ให ้เกดิ การ รวม กลุม่ ของ นกัศกึษา เพือ่ สรรหา และ จดั ตัง้ ทมี สโมสร นกัศกึษา โดย ผา่น กระบวนการ เลอืก ตัง้ ตาม ระบอบ 
ประชาธิปไตย ใน มหาวิทยาลัย เพื่อ การ ขับ เคลื่อน กิจกรรม นักศึกษา ส่วน กลาง และ ยัง มี การ ส่ง เสริม ให้ นักศึกษา เสริม สร้าง ประสบการณ์ชีวิต 
โดย การ ให้ มี การ จัด ตั้ง ชมรม และ เข้า ร่วม กิจกรรม ที่ ชมรม จัด ซึ่ง แบ่ง ชมรม ออก เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ชมรม ด้าน วิชาการ ชมรม ด้าน กีฬา ชมรม 
ด้าน ศิลป วัฒนธรรม และ ชมรม ด้าน บริการ สังคม และ บำาเพ็ญ ประโยชน์ 
  2. งาน นันทนาการ และ บริการ ชุมชน
   เน้น การ บริการ ให้ ความ รู้ คำา ปรึกษา ประสาน งาน  และ จัด กิจกรรม ให้ ทุก หน่วย งาน ที่ ต้องการ ใน เรื่อง นันทนาการ ตลอด จน บริการ 
ชุมชน ใน ส่วน ที่ นักศึกษา ต้อง มี ส่วน ร่วม
  3. งาน เสริม สร้าง มูลค่า เพิ่ม นักศึกษา
   การ วาง ระบบ งาน พัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา นำา ไป สู่ การ เสนอและ จัด ทำา โครงการ ที่ พัฒนา ศักยภาพ นักศึกษา 2 โครงการ ต่อ ปี การ 
ศึกษา ดำาเนิน การ ติดต่อประสาน งานกับ หน่วย งาน ทั้ง ภายใน และ ภายนอก เพื่อ ส่ง นักศึกษา เข้า ร่วม การ ประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน  
อย่าง ต่อ เนื่อง
   ติดต่อ ประสา นงาน กับ ศูนย์ ฝึก นักศึกษา วิชา ทหาร ดูแล นักศึกษา วิชา ทหาร ท้ัง เร่ือง การ เรียน การ สอน และ ความ เรียบ ร้อย ด้าน ต่าง ๆ  
ของ นักศึกษา วิชา ทหารจน ครบ หลักสูตร ตลอด จน ผ่อน ผัน การ เข้า รับ ราชการ ทหาร ให้ กับ นักศึกษา ที่ ต้อง ผ่อน ผัน
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 ฝ่าย กีฬา
  1. งาน ส่ง เสริม และ พัฒนา กีฬา
   - จัดโครงการส่งเสริม/แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
   - ให้บริการสอนกีฬาประเภทต่างๆ
   - ให้คำาแนะนำาในการใช้บริการสถานที่ออกกำาลังกายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องฟิตเนส และห้องสควอช เป็นต้น
  2. งาน บริการ วัสดุ อุปกรณ์ กีฬา และ สนาม กีฬา
   - ให้บริการการใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา 
  3. งาน บริการ และ ส่ง เสริมสุข ภาพ ให้คำาแนะนำา และบริการออกกำาลังกาย
   - ให้บริการการขอใช้ศูนย์กีฬา
   - การบริการยืม - คืน อุปกรณ์กีฬา
   - เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.  วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
 ฝ่าย ทุน การ ศึกษา
  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้
กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงระดับปริญญาตรี 
  การบรหิารกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาของมหาวทิยาลยัหาดใหญ ่โดยอธกิารบดไีดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาการใหกู้ย้มืเงนิ
ประจำามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อดำาเนินงานกองทุนให้เป็นไป

สนใจ ข่าวสาร ของ ฝ่าย ทุน การ ศึกษา กรุณา ศึกษา ราย 
ละเอียด ของ ข่าวสารและ ประ กา ศต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ 
มหาวทิยาลยั เวบ็ไซต์ ฝา่ย ทนุ การ ศกึษา หรอื หนา้ บอรด์ 
อาคาร ศูนย์ กีฬา และ กิจการ นักศึกษา หรือ หน้า บอร์ด 
อาคาร สงขลา (อาคาร 1) หรือ ต้องการ ติดต่อเจ้า หน้าที่ 
โดยตรง ณ ศูนย์ บริการ นักศึกษา (Student One Stop 
Service Center : SOS U Plaza) หรือ ห้อง สำานักงาน 
ฝ่าย ทุน การ ศึกษา ชั้น 2 (ติด ห้อง ฟิตเนส) อาคาร ศูนย์ 
กีฬา และ กิจการ นักศึกษา หาก นักศึกษา ไม่ สามารถ 
ดำาเนิน การ ตาม กำาหนด ที่ มหาวิทยาลัย ประกาศ ไว้ อาจ 
จะ ไม่ ได้ รับ การ อนุมัติ ให้ กู้ ยืม เงิน กอง ทุนฯ หรือ ทุน การ 
ศึกษา ประเภท อื่น ประจำา ปี การ ศึกษา นั้นๆ

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายทุน
การศกึษา สำานกัพฒันานกัศกึษาเปน็ผูร้บัผดิชอบดแูลงานกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  2. ทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก (ยกเว้น กยศ.)
   2.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
        มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่มนีโยบายมอบทนุการศกึษาใหก้บันกัเรยีน 
นักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านกีฬา 
ประจำาทุกปีการศึกษา
   2.2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (รัฐและเอกชน)
    มหาวทิยาลยัหาดใหญไ่ดร้บัการสนบัสนนุทนุการศกึษาจากหนว่ย
งานภายนอกต่างๆ ทั้งของรัฐและของเอกชนเป็นจำานวนมาก อาทิ เช่น ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราชกุมารี, ทุนการศึกษาสำาหรับคนพิการ ฯลฯ เป็นต้น
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 ฝ่าย ส่ง เสริม วินัย และ จริยธรรม นักศึกษา
 ฝา่ย สง่ เสรมิ วนิยั และ จรยิธรรม นกัศกึษา มหีนา้ ที ่กำากบั ดแูล สง่ เสรมิ วนิยั และ จรยิธรรม ของ นกัศกึษา ให ้เปน็ บณัฑติ ที ่ม ีคณุธรรม จรยิธรรม 
และ มี จิตสำานึก ที่ ดี เตรียม ความ พร้อม ก่อน ออก สู่ โลก ภายนอก มหาวิทยาลัย แบ่ง ออก เป็น 2 งาน ได้แก่ งาน ส่ง เสริม วินัย นักศึกษา งาน ส่ง เสริม 
คุณภาพชีวิตนักศึกษา นักศึกษา สามารถ ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ 074-200300 ต่อ 137-139
  1. งาน ส่ง เสริม วินัย นักศึกษา
   - ดูแล กวดขัน ส่งเสริมวินัยนักศึกษาและการจัดทำาโครงการด้านการส่งเสริมวินัยนักศึกษา
   - ให้คำาปรึกษาด้านวินัยนักศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย และเป็น
     บัณฑิตที่พึงประสงค์
   - ให้คำาปรึกษาในการทำาบัตรนักศึกษาใหม่ฟรี กรณีนักศึกษาถูกชิงทรัพย์
  2. งาน ส่ง เสริม คุณภาพชีวิตนักศึกษา
   - ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
   - ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร
   - ให้บริการยาและเวชภัณฑ์สำาหรับนักศึกษาและบุคลากร
   - ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสีขาว

 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
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