กองกิจการนักศึกษา
Student Affairs Division

ปรัชญา
คนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาคน
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และบริการด้วยคุณภาพอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม
2. จัดให้บริการและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และจัด
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ให้เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
คาขวัญ
ร่วมมือ..ร่วมใจ..ให้บริการ และพัฒนานักศึกษา
กองกิจการนักศึกษามีฐานะเป็นกอง ได้รับการจัดตั้งเป็นกองตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2531 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 180 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 มีสถานที่
ทางานเดิม อยู่ที่อาคาร 12 ชั้น 3 และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร 40 ปี มจพ. (เดิม สจพ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็น
อาคารใหม่ที่ได้รับงบประมาณ แผ่นดินในการก่อสร้างเป็นจานวนทั้งสิ้น 168,784,200.- บาท ได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในโอกาสที่สถาบันฯ ครบรอบ40 ปี และสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีผลให้กองกิจการนักศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็นกอง

ขึ้นกับสานักงานอธิการบดีตามสถานภาพของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2550 และมีการปรับปรุง
โครงสร้างเป็น 7 กลุ่มงาน
นโยบายการบริหารงาน
ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กันโดยนาหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการบริหารแบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้
1. ด้านการบริหาร
2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
6. ด้านการเงินและพัสดุ
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพดี มีคุณธรรม พัฒนาตนเองในทางที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่สังคม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรอบรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพลานามัยที่ดี มีความ
สามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ รู้จักปกครอง
ตนเองตามหลักประชาธิปไตย
4. เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเอกลักษณ์ของชาติ
วัตถุประสงค์ของกองกิจการนักศึกษา
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรมให้ สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนดโดย
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาในการวางแผนและประกอบการ ตัดสินใจแก่
ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองกิจการนักศึกษามีฐานะเป็นกอง ได้รับการจัดตั้งเป็นกองตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม2531 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 180 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 มีสถานที่ทางานเดิม
อยู่ที่อาคาร 12 ชั้น 3 และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร 40 ปี มจพ. (เดิม สจพ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารใหม่ที่
ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างเป็นจานวนทั้งสิ้น 168,784,200.- บาท ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในโอกาสที่สถาบันฯ ครบรอบ 40 ปี และสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 มีผลให้กองกิจการนักศึกษาเปลี่ยนสถานะเป็นกองขึ้นกับสานักงาน
อธิการบดีตามสถานภาพของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2550 และมีการปรับปรุงโครงสร้างงานจากเดิม 5
งาน เป็น 8 งาน มีหน้าที่ดาเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ สมบูรณ์ในทุกด้าน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติใน
อนาคตต่อไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมส่วนกลาง รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการ
จัดการบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาโดยดาเนินการในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรมและจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมี
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติทั้งที่กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี ประกอบด้วย 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ ประสานงานและดาเนินกิจกรรมในด้านสารบรรณ การเงิน
งบประมาณสถานที่ และการประชาสัมพันธ์ รวบรวมผลการดาเนินงานของกองกิจการนักศึกษา
2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม
โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบาเพ็ญประโยชน์และกิจกรรม
ส่วนกลาง และให้บริการสนามกีฬา
3. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดาเนินกิจกรรมการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ
4. กลุม่ งานบริการสุขภาพ ดาเนินกิจกรรมพัฒนาศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ และให้บริการ
และสวัสดิการแก่นักศึกษา ได้แก่ การให้บริการสุขภาพทั้งกายและใจ การบริการประกันอุบัติเหตุ และโภชนาการ
5. กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย จิตใจและสังคมดูแล
นักศึกษาให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ดีและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร
6. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านสติปัญญา จิตใจและสังคมรวมถึง
การดาเนินงานด้านทุนการศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และการให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพและการศึกษาต่อ

7. กลุม่ งานกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ดาเนินงานในการพัฒนานักศึกษาและให้บริการนักศึกษา
ได้แก่การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษา การให้บริการสุขภาพทั้งกายและใจ การบริการ
ประกันอุบัติเหตุ และโภชนาการ การบริการนักศึกษาวิชาทหารด้านวินัยนักศึกษา รวมทั้งการให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพและศึกษาต่อของนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี
สถานที่ตั้ง
มจพ. กรุงเทพมหานคร
กองกิจการนักศึกษา สา นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(e-mail : studentaffairs@kmutnb.ac.th ) เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1108, 1151) โทรสาร. 0-2586-9004,
02-5869-054
มจพ. ปราจีนบุรี
งานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี อาคารบริหาร ชั้น 1 กองงาน มจพ.ปราจีนบุรี ตาบลเนินหอม
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3721-3000 ต่อ 7331 โทรสาร 0-3721-7315

