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  หน้าที่

 1. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด และคดีที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ 

  ของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
 3. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานจัดระบบบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
 4. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 5. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำานวยการ งานเลขานุการ งานพัฒนา
 6. ตดิตอ่ประสานงานและดำาเนนิการกบัสถาบนัการศกึษาหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความชว่ยเหลอืและความรว่มมอืทางดา้น 
  การศกึษา จดัประชมุ ฝกึอบรม และอำานวยความสะดวกใหแ้กห่นว่ยงานตา่งๆ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม/โครงการของมหาวทิยาลยั 
 7. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสำานักงานอธิการบดี
 8. ดำาเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
 9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำานักงานอธิการบดี เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี 
  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 10. ให้คำาปรึกษา แนะนำา ตอบ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สำานักงานอธิการบดี
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  1. การ ประกัน ภัย อุบัติเหตุนักศึกษาและ บุคลากร

งานบริการนักศึกษา

 ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ประกันอุบัติเหตุสำาหรับนักศึกษาและบุคลากรไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  
ภายใต้รายละเอียดและเง่ือนไข ดังน้ี
 ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เร่ิมต้น วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ส้ินสุดวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น. อาณาเขตคุ้มครอง 
ท่ัวโลก ตลอด 24 ช่ัวโมง
 ข้อตกลงความคุ้มครอง

ภัยคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)

1. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ** 220,000

2. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป /ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 110,000

3. สูญเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 110,000

4. สูญเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำาร้ายร่างกาย 110,000

5. สูญเสียชีวิตจากสาเหตุใดก็ตาม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก 
   ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์

10,000

6. ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 11,000

7. สูญเสียสายตาสองข้าง 110,000

8. สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ 110,000

9. สูญเสียเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า 110,000

10. สูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง 110,000

11. สูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 110,000

12. สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง 110,000

13. สูญเสียมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ 66,000

14. สูญเสียเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 66,000

15. สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 66,000

16. สูญเสียนิ้วชี้ตั้งแต่ข้อที่สอง และนิ้วหัวแม่มือตั้งแต่ข้อแรกของมือ 27,500

17. ทุพพลภาพบางส่วนถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 50% 
ของทุนประกัน
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** กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุข้ึนกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน หรือเป็นผู้โดยสารลิฟท์
และเกิดอุบัติเหตุข้ึนกับลิฟท์สาธารณะหรือการเกิดไฟไหม้ในอาคารสาธารณะ
กรณีใช้เครดิต  ต้องเป็นโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ (หาดใหญ่) เท่าน้ัน 
กรณีใช้เงินสด   ให้ชำาระเงินด้วยตนเองก่อนแล้วนำาใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์มาต้ังเบิกท่ีฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใช้ได้ทุกแห่ง
  ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือ คลินิก ในวงเงินไม่เกิน 11,000 บาท / อุบัติเหตุ 1 คร้ัง

  2. การชำาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

 1.  ชำาระด้วยเงินสด (ณ ศูนย์บริการนักศึกษา SOS ชั้น 2 อาคาร U-Plaza)

 2.  ชำาระด้วยบัตรเครดิต VISA MASTERCARD  (ณ ศูนย์บริการนักศึกาา SOS ชั้น 2 อาคาร U-Plaza)

 3.  ชำาระผ่านธนาคาร สามารถเลือกชำาระได้ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)  

  ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำาระค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาททุกสาขา ณ จุดบริการโดย

      - ชำาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

      - ชำาระผ่านตู้ ATM

      - ชำาระผ่าน Internet 

     ซึ่งบริการนี้สามารถใช้ได้ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น

  3. ศูนย์บริการนักศึกษา  Student One Stop Service Center (SOS) 

 1. บริการด้านงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

 2. บริการด้านงานจัดทำาบัตรนักศึกษา

 3. บริการด้านงานทะเบียน

 4. บริการด้านงานการเงิน

 5. บริการด้านงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.  ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
  
4. ศูนย์หนังสือ Book Shop (ร้านค้า)

 ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือประกอบการเรียนการสอน  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และของเบ็ดเตล็ด  รวมทั้งจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา  08.00-17.00 น.  ณ  ศูนย์หนังสือ Book Shop (ร้านค้า) อาคาร U-Plaza     
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  5. ศูนย์อาหาร Food Court 

 ให้บริการเกี่ยวกับการจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมี 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3) และอาคาร U-Plaza

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์  -  วันอาทิตย์  เวลา  08.00-17.00  น.  ณ  อาคาร U-Plaza อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)     

 
  6. การให้บริการแจ้งซ่อม
 
 ให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายวิศวกรรมและอาคาร 

สถานที่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-7420-0313, 0-7420-0109  

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา  08.00-17.00  น.  ณ  ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ อาคารสงขลา (อาคาร 1)

7. ไปรษณีย์

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.  ณ อาคาร U-Plaza     

HU56(1C)edit2.indd   219 2/5/2556   14:30



220 รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ

8. รถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์  -  วันศุกร์  เวลา  08.00-17.00  น.  

9. รถตุ๊กตุ๊กรับ-ส่ง

เปิดให้บริการ

 วันจันทร์  -  วันเสาร์  เวลา  08.00-17.00 น.  ณ  บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส  

หมายเหตุ :

 หากเลยเวลา 18.00 น. สามารถโทรศัพท์เรียกรถตุ๊ก ๆ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้มารับได้

 1. ประธานชมรมรถตุ๊ก ๆ คุณศักดิ์  โกมลโพธิสกุล โทร. 08-6693-7769  และ
 2. รองประธานชมรมรถตุ๊ก ๆ คุณประเสริฐ  ธรรมนิยม  โทร. 08-1969-4965
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10. การให้บริการรถตู้รับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากร

เปิดให้บริการ

 การให้บริการรถตู้มหาวิทยาลัยมีตารางการเดินรถ 2 ช่วงเวลา  ดังนี้

 1. ช่วงเช้า จำานวน 2 รอบ

  - รถออกเวลา 07.00 น. ณ ที่พักผู้โดยสาร ด้านข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

  - รถออกเวลา 07.30 น. ณ ที่พักผู้โดยสาร ด้านข้างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)

 2. ช่วงเย็น จำานวน 2 รอบ

  - รถออกเวลา 17.15 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารสงขลากับอาคารนราธิวาส

  - รถออกเวลา 18.40 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารสงขลากับอาคารนราธิวาส

หมายเหตุ  

 - กรณีไม่มีรถรับ-ส่งประจำาวัน เนื่องจากรถติดภารกิจ ทางฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่จะดำาเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน 

ระบบ  i-Office 1 วัน

 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ ติดต่อ นายอนุชา มหาแก้ว เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำานักงานอธิการบดี

 1. ผู้อำานวยการ    335

 2. สำานักงานอาคาร U-Plaza    399

 3. ศูนย์บริการนักศึกษา  Student One Stop Service Center (SOS)   396-398

สถานที่ติดต่อ

 สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่ 125/502  ถ.พลพิชัย  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

 โทร. 0-7420-0300 ต่อ 336  โทรสาร. 0-7442-5467, 0-7420-0345, 0-7459-8089 

  เว็บไซต์. www.hu.ac.th/president
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