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STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT



ความเป็นมา
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2531 กองกิจการนักศึกษา
ได้รับการจัดต้ังเป็นกองตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 180
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2531

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 สถาบันได้มีการเปล่ียนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีผลทําให้กองกิจการนักศึกษา 
ปรับเปล่ียนสถานะเป็นหน่วยงาน ระดับกองข้ึนกับ 
“สํานักงานอธิการบดี” ตามสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2550



สถานท่ีบริการ
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

มจพ. กรงุเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ช้ัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1108, 1151 
โทรสาร 0-2586-0663 
ประกอบดว้ย 
- อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)
- ช้ัน 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72) 
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)

กองกิจการนักศึกษา มจพ.



สถานท่ีบริการ
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
129 ม.21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

- กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
ช้ัน 1 อาคารบริหาร 

- งานด้านบริการสุขภาพ ช้ัน 1
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 



สถานท่ีบริการ
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

มจพ. วิทยาเขตระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

- กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง
ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกฬีาและโรงอาหาร

- งานด้านบริการสุขภาพ ช้ัน 2
ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกฬีาและโรงอาหาร



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

เพ่ือพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
คุณธรรมและจริยธรรมให้สอดคล้องตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือพัฒนาการบริหารจดัการด้านกิจการนักศึกษา และบุคลากร
ให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและพัฒนาอย่างย่ังยืน

เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา ในการวางแผน
และประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจท่ัวไป

วัตถุประสงค์



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSปรัชญา ปณิธาน

คนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาคน

มุ่งม่ันพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
และบริการด้วยคุณภาพอย่างย่ังยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม

จัดให้บริการและสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษา เล่าเรียนและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้เอื้อต่อการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา



อัตลักษณ์
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

“มุ่งสัมฤทธิ์การให้บริการ เพ่ือพัฒนานักศึกษา”

บทบาทหน้าท่ี
พัฒนานักศึกษา

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ



กองกิจการนักศึกษา

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
นักศึกษา

กลุ่มงาน
แนะแนว

การศึกษา
และอาชีพ

กลุ่มงาน
บริหารและ
พัฒนา
คุณภาพ

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา

กลุ่มงาน
วินัยและ
พัฒนา

นักศึกษา

กลุ่มงาน
บริการ
สุขภาพ

กลุ่มงาน
กิจการ

นักศึกษา 
มจพ.

ปราจีนบุรี

กลุ่มงาน
กิจการ

นักศึกษา 
มจพ.
ระยอง

แผนผังหน่วยงาน
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS

ประกอบไปด้วย 8 กลุ่มงาน



กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT WELFARE SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ทุนการศึกษา
• ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
• ทุนการศึกษา (สร้างช่ือเสียงดีเด่นมหาวิทยาลัย)
• ทุนการศึกษาที่ได้รับจาก อว. 

(ทุนเฉลิมราชุมารี, ทุนอุดหนุนการศึกษานศ.ชายแดนภาคใต้ ฯลฯ)
• ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ (ประเภทจ้างงาน)
• การขอรับเงินทุนคืน (กรณีชําระเงินไปก่อน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 4 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1150

กยศ_kmutnb

ทุนการศึกษา มจพ.

กลุ่มงาน
สวัสดิการ
นักศึกษา



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSกลุ่มงาน

สวัสดิการ
นักศึกษา โครงการเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

• เสนอโครงการเพ่ือรับเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4)
(พิจารณาตามปีงบประมาณ)

นักศึกษาพิเศษ (พิการ) ในสถานศึกษา
• ประสานงานด้านข้อมูลและช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่นักศึกษา

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ทุนช่วยเหลือตามนโยบายมหาวิทยาลัย
• ช่วยเหลือในกรณีที่ครอบครัวนักศึกษาประสบภัยต่าง ๆ

(โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณี)

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 4 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1150



กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

กองกิจการนักศึกษา

GUIDANCE SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 และชัน้ 8 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1314, 1169, 1131

กลุ่มงาน
แนะแนว

การศึกษา
และอาชีพ ให้คําปรึกษา

• ให้การปรึกษาด้านการศึกษา ด้านส่วนตัวและสังคม
ด้านงานและอาชีพ

• บริการสายด่วนใกล้ใจ มจพ. โทร. 02 555 2197
• ติดตามผล ประสานงานการดแูลช่วยเหลือดูแลนักศึกษา
• จัดทําจดหมายข่าว Beside และ Stand by
• จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมสุขภาวะนกัศึกษา

แนะแนว Kmutnb
guidanceKMUTNB ช้ัน 1 และ ช้ัน 8 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)

ช้ัน 1
ศูนย์บริการนักศึกษา

ช้ัน 8
ห้องแนะแนวฯ



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 และชัน้ 8 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1314, 1169, 1131

กลุ่มงาน
แนะแนว

การศึกษา
และอาชีพ

แนะแนว Kmutnb
guidanceKMUTNB

ส่งเสริมการมีงานทํา
• ศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลการศึกษาต่อ ข่าวงาน ข่าวฝึกงาน งานพิเศษ
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
• จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทํา เช่น ศึกษาดูงาน ฝึกอาชีพเสริม

การเตรียมตัวสมัครงาน นัดพบแรงงาน

ศิษย์เก่าสัมพันธ์
• บริการข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศิษย์เก่า
• ดําเนินงานคณะกรรมการกลั่นกรองศิษย์เก่าดีเดน่

ศูนย์บริการนักศึกษา
• ประสานงาน ให้ข้อมูล ให้การปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาด้านต่างๆ
• รายงานสถานภาพนักศึกษา กยศ.
• ให้บริการยืมชุดกาแฟ-แก้วนํ้า สําหรับจัดกิจกรรม



กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

กองกิจการนักศึกษา

ADMINISTRATION AND QUALITY DEVELOPMENT SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1151

กลุ่มงาน
บริหาร

แลพัฒนา
คุณภาพ บริหารและพัฒนา

• การประกันคุณภาพการศึกษา
• บริหารด้านแผนงานประจาํปี
• งานงบประมาณการเงิน
• การบริหารงานบุคคล
• ระบบงานสารบรรณ
• ระบบงานพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ)
• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
• งานเลขานุการผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา

บริการและบํารุงรักษา
• ให้บริการ และดูแลห้องประชุมต่าง ๆ ภายในอาคาร
• ซ่อมบํารุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนา อาคารสถานที่

และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร



กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT ACTIVITIES SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1135, 1807

ฝา่ยวิชาการ
จํานวน 5 ชมรม
(ส่งเสริมทกัษะ
ความรู้วิชาการ)

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา บริหารกิจกรรมนักศึกษา (ส่วนกลาง)

• ดูแล และสนับสนุน การจัดโครงการ/กิจกรรมของ
องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง จํานวน 44 องค์กร
(สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา)

• พิจารณาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม, งบประมาณ
และติดตามสรุปโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
นักศึกษาส่วนกลาง

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
@KMUTNBstuact

ฝา่ยศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 6 ชมรม

(ส่งเสริมความสามารถ
ดนตรี, การแสดง, ศาสนา)

ฝา่ยอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์
จํานวน 6 ชมรม

(ส่งเสริมด้านอนรัุกษ์ธรรมชาติ,
ค่ายอาสาปรับปรุงซ่อมแซม/สร้าง,)

ฝา่ยกีฬา
จํานวน 22 ชมรม

(ส่งเสริมด้านสุขภาพ,
ความเป็นเลิศด้านกีฬา

ชมรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1135, 1807

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

• จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกช้ันเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้นํานักศึกษา และนักศึกษา

• ดําเนินงานและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย
ด้านกิจการนักศึกษา และด้านกีฬา

ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
• ประสานงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางในการเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมที่จัดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
• ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต

และหน่วยงานภายนอก
• การขออนุมัติตัวนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทุกประเภท

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
@KMUTNBstuact



บริการด้านกีฬา
• ให้บริการ ดูแลการใช้สนามกีฬาส่วนกลาง การเบิกจ่ายยืม-คืน

อุปกรณ์กีฬา และห้องพักนักกีฬา (พิจารณาตามความจําเป็นและความเหมาะสม)

• ดูแลบํารุงรักษา และปรับปรุงสนามกีฬาส่วนกลาง
- สนามกีฬา ช้ัน 3, 7 และ 12 ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77), 
- สนามกีฬา ช้ัน 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),  
- สนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)

กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1135, 1807

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา

สนามกีฬา ช้ัน 3 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)

สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล โต๊ะเทเบิลเทนนสิ

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
@KMUTNBstuact



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1135, 1807

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา สนามกีฬา ช้ัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)

สนามแบดมินตนั สนามวอลเลย์บอล สนามฟนัดาบ

สนามกีฬา ช้ัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)

สนามฟุตซอล สนามเทนนสิ สนามมวยสากล สนามยูโด

ห้องยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
ช้ัน 5 ห้องกลุ่มงาน
กิจกรรมนักศึกษา

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
@KMUTNBstuact



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 5 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1135, 1807

กลุ่มงาน
กิจกรรม
นักศึกษา สนามกีฬา ช้ัน 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72)

สนามแบดมินตนั สนามตะกร้อ

สนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)

สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ห้อง KMUTNB Fitness Centre

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.
@KMUTNBstuact



กลุ่มงานวินัย
และพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

STUDENT DISCIPLINE AND DEVELOPMENT SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 8 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1130

กลุ่มงาน
วินัยและ
พัฒนา

นักศึกษา วินัยนักศึกษา
• ดูแลความประพฤตินักศึกษา
• รับเรื่องราวร้องเรียนการกระทําผิดของนักศึกษา
• สอบสวน / พิจารณาโทษ / รับย่ืนอุทธรณ์ ตามข้อบังคับฯ

งานด้านวิชาทหาร
• บริการด้านวิชาทหารสําหรับนักศึกษาที่ไม่ไดเ้รียนวิชาทหาร

• การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
• การขอลาและขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ

• บริการด้านวิชาทหารสําหรับนักศึกษาที่ไดเ้รียนวิชาทหาร
• รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 1
• รับรายงานตัว/โอนย้ายนกัศึกษาเรียนวิชาทหาร ช้ันปีที่ 2 - 5
• ควบคุม ดูแลการเรียนการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 1 - 5
• ขอผ่อนผันและรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร
• ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารให้นกัศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 1 - 3
• ขอผ่อนผันการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร

งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม.

กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 8 อาคาร 77
(อาคาร 40 ปี มจพ.)

02 555 2000
ต่อ 1130

กลุ่มงาน
วินัยและ
พัฒนา

นักศึกษา โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• จัดโครงการ / กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านวินัยนักศึกษา 
• จัดโครงการ / กิจกรรม เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษา

ที่ประกอบคุณงามความดี
• จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ด้านวินัยนักศึกษาภายในสถานศึกษา

ด้านอ่ืน ๆ
• ประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตํารวจ สํานักงานเขต

และชุมชน ด้านวินัยนักศึกษา



กลุ่มงานบริการสุขภาพ
กองกิจการนักศึกษา

HEALTH SERVICE SECTION



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคาร 79

02 555 2000
ต่อ 1124, 1125, 1126

บริการด้านสุขภาพ

• บริการตรวจและรักษาอาการเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น (พบแพทย์)
• บริการห้องนอนพักผู้ปว่ย (ห้องชาย, ห้องหญิง)
• บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นให้การพยาบาลเมื่อเกิดอาการ

เจ็บปว่ย (พยาบาล)
• บริการให้คําแนะนําปญัหาสุขภาพ (ทางด้านร่างกายและจิตใจ)
• บริการจุดวัดความดันโลหติ และช่ังนํ้าหนัก

กลุ่มงาน
บริการ

สุขภาพ

ห้องปฐมพยาบาล ช้ัน 1 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)

• บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นจากอบัุติเหตุ
• บริการส่งต่อไปโรงพยาบาล สําหรับนักศึกษาเจ็บปว่ยรุนแรง

ห้องบริการสุขภาพ ช้ัน 1 อาคาร 79

กลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
@HCkmutnb



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ด้านโภชนาการ
• ควบคุม ดูแล และรับฟงัข้อเสนอแนะการให้บริการ

ศูนย์อาหาร มจพ. ช้ัน 2 อาคาร 40 ป ีมจพ.

กลุ่มงาน
บริการ

สุขภาพ

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคาร 79

02 555 2000
ต่อ 1124, 1125, 1126

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
• ประสานงานการเบิกค่าสินไหมทดแทน
• ประสานงานเมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา
• ประเมินผล และรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ติดต่อรับบริการประกันอุบัตเิหตุ
ได้ที่ คุณประไพภร โทร. 02 555 2000 ต่อ 1126
- เปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 19.00 น. 
- ปิดภาคเรียน จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.

กลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
@HCkmutnb



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• จัดโครงการ / กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริม

เรื่องสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ
• สนับสนุนการจัดกระเปา๋ยาและเวชภัณฑ์ในการทํากิจกรรม

ของนักศึกษา
• สนับสนุนการช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

ในการทํากิจกรรมของนักศึกษา

กลุ่มงาน
บริการ

สุขภาพ

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคาร 79

02 555 2000
ต่อ 1124, 1125, 1126

กลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
@HCkmutnb



กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี

กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS SECTION of PRACHINBURI CAMPUS 



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSกลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา 
มจพ.ปราจีนบุรี ด้านสวัสดิการนักศึกษา

• ประสานงานด้านทุนการศึกษา
• ประสานงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
• บริการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทํางาน
• กรรมการกํากับดูแลหอพักนักศึกษา (หอพักในมหาวิทยาลัย)

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคารบรหิาร
มจพ.วทิยาเขตปราจนีบรุี

037 217 3009
ต่อ 7331

ด้านวินัยนักศึกษา
• สอบสวน / พิจารณาโทษ / รับย่ืนอุทธรณ์ ตามข้อบังคับฯ
• รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา

ด้านวิชาทหาร
• บริการและกํากับดูแลด้านงานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
• บริการและประสานงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ฝา่ยวิชาการ
จํานวน 2 ชมรม
(ส่งเสริมทกัษะ
ความรู้วิชาการ)

ด้านกิจกรรมนักศึกษา (ส่วนกลาง)
• ดูแล และสนับสนุน การจัดโครงการ/กิจกรรมของ

องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง จํานวน 8 องค์กร
(สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา)

• พิจารณาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม, งบประมาณ
และติดตามสรุปโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
นักศึกษาส่วนกลาง

ฝา่ยศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 1 ชมรม

(ส่งเสริมความสามารถ
ดนตรี, การแสดง, ศาสนา)

ฝา่ยอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์
จํานวน 2 ชมรม

(ส่งเสริมด้านอนรัุกษ์ธรรมชาติ,
ค่ายอาสาปรับปรุงซ่อมแซม/สร้าง,)

ฝา่ยกีฬา
จํานวน 1 ชมรม

(ส่งเสริมด้านสุขภาพ,
ความเป็นเลิศด้านกีฬา

ชมรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย

กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา 
มจพ.ปราจีนบุรี

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคารบรหิาร
มจพ.วทิยาเขตปราจนีบรุี

037 217 3009
ต่อ 7311

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSกลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา 
มจพ.ปราจีนบุรี

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคารบรหิาร
มจพ.วทิยาเขตปราจนีบรุี

037 217 3009
ต่อ 7311

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกช้ันเรียน

เพ่ือพัฒนาผู้นํานักศึกษา และนักศึกษา
• ดําเนินงานและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย

ด้านกิจการนักศึกษา และด้านกีฬา

ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
• ประสานงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางในการเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมที่จัดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
• ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต

และหน่วยงานภายนอก



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

บริการด้านสุขภาพ

• บริการตรวจและรักษาการเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น (พบแพทย์)
• บริการห้องพักผู้ปว่ย (ห้องชาย, ห้องหญิง)
• บริการให้คําแนะนําปญัหาสุขภาพ (ทางกายและจิตใจ)

การเจ็บปว่ย และจ่ายยาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น
• บริการจุดวัดความดันโลหติ และช่ังนํ้าหนัก
• บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นจากอบัุติเหตุ

ห้องพยาบาล ช้ัน 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา 
มจพ.ปราจีนบุรี

ติดตอ่ไดท้ี่ 
ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนฯ
มจพ.วทิยาเขตปราจนีบรุี

037 217 3009
ต่อ 7256

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
• ประสานงานการเบิกค่าสินไหมทดแทน
• ประสานงานเมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ปราจีนบุรี



กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ระยอง
กองกิจการนักศึกษา

STUDENT AFFAIRS SECTION of RAYONG CAMPUS 



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSกลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา 
มจพ.ระยอง ด้านสวัสดิการนักศึกษา

• ประสานงานด้านทุนการศึกษา
• ประสานงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
• บริการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทํางานติดตอ่ไดท้ี่ ชั้น 3

อาคารวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาและโรงอาหาร
มจพ.วทิยาเขตระยอง

038 627 000
ต่อ 5104

ด้านวินัยนักศึกษา
• สอบสวน / พิจารณาโทษ / รับย่ืนอุทธรณ์ ตามข้อบังคับฯ
• รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา

ด้านวิชาทหาร
• บริการและกํากับดูแลด้านงานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
• บริการและประสานงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ระยอง



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

ฝา่ยวิชาการ
จํานวน 2 ชมรม
(ส่งเสริมทกัษะ
ความรู้วิชาการ)

ด้านกิจกรรมนักศึกษา (ส่วนกลาง)
• ดูแล และสนับสนุน การจัดโครงการ/กิจกรรมของ

องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง จํานวน 8 องค์กร
(สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา)

• พิจารณาการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม, งบประมาณ
และติดตามสรุปโครงการ/กิจกรรมขององค์กรกิจกรรม
นักศึกษาส่วนกลาง

ฝา่ยศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 1 ชมรม

(ส่งเสริมความสามารถ
ดนตรี, การแสดง, ศาสนา)

ฝา่ยอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์
จํานวน 2 ชมรม

(ส่งเสริมด้านอนรัุกษ์ธรรมชาติ,
ค่ายอาสาปรับปรุงซ่อมแซม/สร้าง,)

ฝา่ยกีฬา
จํานวน 1 ชมรม

(ส่งเสริมด้านสุขภาพ,
ความเป็นเลิศด้านกีฬา

ชมรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย

กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา 

มจพ.ระยอง

ติดตอ่ไดท้ี่ ชั้น 3
อาคารวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาและโรงอาหาร
มจพ.วทิยาเขตระยอง

038 627 000
ต่อ 5104

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ระยอง



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRSกลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา 
มจพ.ระยอง โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

• จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกช้ันเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้นํานักศึกษา และนักศึกษา

• ดําเนินงานและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย
ด้านกิจการนักศึกษา และด้านกีฬา

ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
• ประสานงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางในการเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมที่จัดภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
• ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างวิทยาเขต

และหน่วยงานภายนอก

ติดตอ่ไดท้ี่ ชั้น 3
อาคารวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาและโรงอาหาร
มจพ.วทิยาเขตระยอง

038 627 000
ต่อ 5104

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ระยอง



กองกิจการนักศึกษา
STUDENT AFFAIRS

บริการด้านสุขภาพ

• บริการตรวจและรักษาการเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น (พบแพทย์)
• บริการให้คําแนะนําปญัหาสุขภาพ (ทางกายและจิตใจ)

การเจ็บปว่ย และจ่ายยาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น
• บริการจุดวัดความดันโลหติ และช่ังนํ้าหนัก
• บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นจากอบัุติเหตุ

ห้องพยาบาล ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร

กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา 

มจพ.ระยอง

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
• ประสานงานการเบิกค่าสินไหมทดแทน
• ประสานงานเมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา

ติดตอ่ไดท้ี่ ชั้น 3
อาคารวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาและโรงอาหาร
มจพ.วทิยาเขตระยอง

038 627 000
ต่อ 5104

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มจพ.ระยอง
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