
 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มีหน้าที ่ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา และวางแผนการด าเนินงานให้

เป็นไปตามแผน ตลอดจนการดูแลควบคุม และประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  ประสานงานระหว่างนักศึกษา  สถาบัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  อีกทั้งดูแล  ควบคุม  และ
ประสานงานกับสโมสรนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้อง รวมทั้งชมรมท่ีจัดขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยชมรมที่
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการท ากิจกรรม คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดท่ีกระท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ  และ
สนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. งานสารบรรณ/งานพัสดุ/งานการเงิน/บัญชี 
มีหน้าที่หลักในการประสานงาน และจัดท าด้านเอกสาร ข้อมูล หนังสือเข้า และหนังสือออก ทั้ง

ภายในและภายนอกฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้อง
จัดระบบ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก เดินหนังสือเวียนภายในส านักเพ่ือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์
ส านักงานตลอดจนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และดูและการ
บริการการเงินของสโมสรนักศึกษา 

2. งานกิจกรรมนักศึกษา 
มีหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาดูแล การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อยภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กิจกรรมนักศึกษาเกิดประโยชน์ใน
พัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านบุคลิกภาพ คุณภาพ และจริยธรรม ทั้งยังช่วยปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งค่านิยมในตัว
นักศึกษา ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ น าความรู้ด้าน
วิชาการออกไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่นักศึกษา รวมตัวกันเพ่ือ
ท ากิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาโดยตรง นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ทั้งนี้มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกอบรมการจัดท าโครงการให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง การเขียนแผนงาน การจัดท าเอกสาร
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด า เนินโครงการ ขออนุมัติจัดท าการประชุม ปรึกษา ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ด าเนินการ ตามแผน ประเมิน สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ โดยมีโครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา  โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกรอบคุณวุฒิระดับมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติและ
คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค ์ 
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3. งานบริการและสวัสดิการ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการสวัสดิการเพ่ือท ากิจกรรมนักศึกษา  จัดท าปฏิทินการ

ด าเนินการเรื่องทุนการศึกษาประจ าปี ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพ่ือรับสมัคร  รับสมัครผู้รับทุน จัดท า
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน ด าเนินการ ประสานงานคัดเลือก ผู้รับทุน จัดท าเอกสาร ติดต่อ
ประสานงาน บริการด้านประกันอุบัติเหตุ และบริการด้านการตรวจสุขภาพนักศึกษา 

4. งานแนะแนวและจัดหางาน 
มีหน้าที่ แนะน าให้ค าปรึกษา จัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่างระหว่างเรียน  จัดหางาน

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาความพร้อมและประสบการณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ   ให้บริการแก่นักศึกษา
และบัณฑิต ด้านทุนการศึกษา ให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว การศึกษาต่อ บริการจัดหา
งาน ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนที่สมบูรณ์
พร้อมออกไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาทั้ง
ปัญหาด้านการเรียน การปรับตัว โดยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังมีงานบริการให้ค าปรึกษา  เป็นงานให้ค าปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การเรียน การปรับตัว ปัญหาครอบครัว การใช้ชีวิต เป็นต้น 

5. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบัน 

สอบสวนกรณีนักศึกษากระท าความผิด หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอ่ืนและสถาบัน และ
ด าเนินการตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของสถาบัน 

6. งานกีฬาและสันทนาการ 
มีหน้าที ่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยใช้ เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางด้านอารมณ์ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะท าให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขนอกเหนือจากการมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง  มีการฝึกปฏิภาณไหวพริบ และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  รู้จักแพ้  ชนะ  และการให้อภัย  รวมถึง
การยอมรับและเคารพกฎกติกาของสังคม จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้ครบสมบูรณ์ 
รวมถึงวางแผน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา   และให้บริการ/อ านวยความ
สะดวกในการขอใช้สนามกีฬาจากหน่วยงานภายนอก 

7. งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ สนับสนุน มุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝังค่านิยม ความภาคภูมิใจ ความซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้จะเน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและท้องถิ่น อีกท้ังมีการจัดงานส าคัญตามประเพณีไทย เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา  วัน
ไหว้ครู วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา ฯลฯ มอบหมายให้ชมรมนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ไดป้ระสานการด าเนินงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
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8. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ท าหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
ในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

8.1  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและ
มหาวิทยาลัย 

8.2  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร สมาคม
ศิษย์เก่า 

8.3  เพ่ือเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
8.4  เพ่ือประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่

เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
9.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล จัดท ารายงาน การเขียน SAR ประชุมการ
ตรวจประเมินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการจัดเก็บเอกสารการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับดัชนีตัวชี้วัดของคณะใน ส่วนของงานพัฒนานักศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
1.  การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ความคล่องตัวในการท างาน 
2.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือและเอกสารต่างๆ ของทางราชการเป็นระบบตามระเบียบที่ก าหนด 

ท าให้มีมาตรฐานในการท างานที่เหมือนกัน 
3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ในทุกด้าน ให้เป็นไปตามนโยบาย ของ

มหาวิทยาลัย  
4.  เพ่ือให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก  และก ากับดูแล ให้การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  
5.  เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุน

และ ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1  นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการท ากิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2  ผู้รับบริการได้ประโยชน์จากงานพัฒนานักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3  นักศึกษามารับบริการจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน 
1.4  จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเทียบโอนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 11 กิจกรรม และหลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 18 กิจกรรม 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ เอกลักษณ์ และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ฝึกลักษณะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
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2.2 ส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม และเอกลักษณ์ ตลอดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
2.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟังการ เขียน การ

พูดได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพึงพอใจในการมารับบริการ 
2.5 นักศึกษาได้รับประโยชน์จาการท ากิจกรรมและเพ่ิมทักษะการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย 


