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คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะ

สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานหลัก  และผู้ปฏิบัติงานร่วมได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสามอยู่ตลอดเวลา  และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลา เครื่องมือ

อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้  การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จนสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ 

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนีไ้ด้รับความร่วมมอืของบุคลากรทุกคนภายในกองพัฒนาคุณภาพ

นิสติและนิสิตพิการ  ถือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณบุคลากรในหน่วยงาน 

ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในขั้นตอนการปฏิบัติงานและได้ร่วมใจกันจัดทำคู่มือปฏิบัติงานไว้ ณ ที่นี้  

  

 

           นางสาวอำนวยพร  ขัตวิงศ์ 

      ผูอ้ำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อหน่วยงาน  

กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ 

 ที่ตั้ง  

อาคารสงวนเสริมศร ีกองกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การบริหารงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็น 

ไปตามภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

– 2567 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ 

 ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมมมีตอินุมัตโิครงสรา้งหน่วยงานของศูนย์ให้บริการและสนับสนุน

นิสิตพิการ และเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อของ "ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ" เป็น "กองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ" จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน

อาทิตย์ ที่ 30 เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2562 และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 

จากเดิม ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  เป็น กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพื่อเป็น

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การบริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับส่งเสริมให้นิสิต 

ที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตปกติ  

ด้วยการให้ความช่วยเหลอืตามลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความตอ้งการที่จำเป็น 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ (Division of Student Quality Development and Students with 

Disabilities)  มีภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 –  2567  ป ร ะ เ ด ็ น ย ุ ท ธ ศาส ต ร ์  ท ี ่  1 ก าร เ ต ร ี ย ม ค น แล ะ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ศ ั ก ย ภ า พ ค น 

กลยุทธ์ ที่ 7 นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  มาตรการ ที่ 2 ส่งเสริมให้นิสิต

ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  จึงกำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 

โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่  งานธุรการ งานบริการและสวัสดิการนิสิต งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ 

งานทุนการศกึษา และงานแนะแนวและศูนย์ใหค้ำปรึกษา  ต่อมา ในเดือนเมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้มี

นโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักงานอธิการบดี  (ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 7(2)) ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากยิ่ งขึ ้น 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ดังนี้  
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1. เปล ี ่ยนช ื ่อ “งานบร ิการและสว ัสด ิการน ิส ิต” เป ็น “งานส่งเสร ิมค ุณภาพชีว ิตน ิส ิต” และ  

2. เปลี่ยนชื่อ “งานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา” เป็น “ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ” 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

  มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา  เพื่อนวัตกรรมชุมชน  สู่สากล 

พันธกิจ  ( Mission ) 

มุ่งมันในการปฏิบัติภารกิจ  เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุซึ่งพันธกิจของหน่วยงาน  ได้แก่ 

1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนสิิตพิการ  มีภารกิจสนับสนุนและร่วมผลิตบัณฑติที่มี

คุณภาพสูง มีความรูค้วามสามารถ ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้

รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ใส่ใจต่อ

ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี คุณธรรม พรอ้ม

ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มเีป้าหมายชีวติมทีักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การ

จัดการและการเป็นผูป้ระกอบการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการ ของ

ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่  

2) บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)  

กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ  มีภารกิจสำคัญในการให้บริการและสวัสดิการ  

เพื่อเอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตนิสิตตามศักยภาพ  และส่งเสริมให้นสิิตใช้ชีวติอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุข โดยการให้บริการและสวัสดิการที่พอเพียง ไม่แบ่งชนช้ันวรรณะ  พรอ้มทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาพัฒนาองค์กรผสานกับการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อ

องค์กรที่ดมีีคุณภาพ 
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ปณิธาน 

  กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ  มีปณิธานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยพะเยา  คือ 

    “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

วัตถุประสงคข์องหน่วยงาน 

  1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวตินิสิตตามศักยภาพ  และให้นสิิตใช้ชีวติอยู่ในมหาวิทยาลัย 

อย่างมีความสุข 

  2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการนิสิตให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ  

และอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

  3. มุ่งยกระดับการให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตที่หลากหลายได้มาตรฐาน 

ประเด็นกลยุทธ์ 

   1. ด้านการส่งเสริมให้นสิิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข  

2. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบการใหบ้ริการและสวัสดิการนสิิตให้มีความทันสมัย  

มีคุณภาพ และอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนา  

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 
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โครงสร้างองค์กร 

  1. โครงสร้างภายในหน่วยงาน 

กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น 5 งาน  ดังแผนภาพต่อไปนี ้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ 

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ 
อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ 

ผูช่้วยอธิการบดี 
นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ 

ผูอ้ำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

งานธุรการ งานส่งเสริม 

คุณภาพชีวตินิสติ 

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

พิการ 

งานทุนการศกึษา ศูนย์ให้คำปรึกษา 

และสร้างเสริมสุขภาวะ 



8 
 

2. โครงสร้างการบรหิาร 
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ส่วนที่ 2   

สภาพปัจจุบันด้านบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
 

อัตรากำลังกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน 28 คน โดยแยกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1  สรุปจำนวนบุลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
 

ประเภท จำนวน (คน) ร้อยละ 

นักวิชาการศกึษา 15 53.57 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 14.29 

นักแนะแนว 1 3.57 

นักจิตวิทยาคลีนิค 1 3.57 

นายช่างเทคนิค 2 7.14 

คนงาน 5 17.86 

รวม 28 100 
 

ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒิ 
 

ประเภท วุฒกิารศึกษา 

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 7 13 1 22 

เงินงบประมาณรายได้ 4 2 - - 6 

รวม 5 9 13 1 28 
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ภาระงานและขั้นตอนการทำงาน 

งานธุรการ 

1. หน่วย สารบรรณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบการนำเสนอหนังสอืราชการต่าง ๆ ให้สะดวกรวดเร็วที่สุดรวมถึงกระตุ้น

ให้บุคลากรในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนหนังสือ

ราชการ พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลขั้นตอนการนำเสนอหนังสือ รวมไปถึงการจัดเก็บหนังสือราชการ

ให้เป็นระบบอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าดว้ยงาน   สารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 

- ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2558-2561 

- กำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานด้านการดำเนินงาน งาน

ธุรการ หน่วยสารบรรณ โดยจะต้องให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

o จะต้องดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสารการใหด้ีและเป็นไปตามระบบ

ขั้นตอน 

o เอกสารทุกฉบับจะต้องไม่ช้าและไม่หายระหว่างการนำเสนอ 

o ควรดำเนินการตรวจการใช้ภาษาและถ้อยคำ ความถูกต้องของภาษาให้

เรียบร้อย 

o การเสนอความเห็นในเอกสารรับ ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอความเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอให้ผูบ้ริหาร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการดา้นงานสารบรรณ  จำนวน 4  ขั้นตอน  ได้แก่ 

1. การรับเข้าหนังสอืราชการ 

2. การคัดกรองหนังสอืราชการ 

3. ระบบทางเดินหนังสอืราชการ 

4. การตดิตามและตรวจสอบหนังสอืราชการ 
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เพื ่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปอย่า งมีระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อ              

การตรวจสอบและเก็บรักษา และทำให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. ลงคุมหนังสือรับภายใน และรับภายนอก ในระบบ e-document 

2. ลงคุมหนังสือส่งภายใน และส่งภายนอก ในระบบ iservice 

3. เปิดเช็คเอกสารในระบบในระบบ e-document 

4. เสนอความคิดเห็นจากหนังสอืรับภายใน และรับภายนอก 

5. เวียนเอกสารทาง ในระบบ e-document และแฟ้มเวียน ให้แก่บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

ฯ 

6. ลงบันทึกตารางงานและตารางกิจกรรม (Outlook) ของผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ 

7. คัดแยกแฟ้มเสนอผูบ้ริหารตามขั้นตอน (หัวหนา้งาน – ผอ. – ผช. – รองอธิการบดี – อธิการบดี) 

8. นำแฟ้มที่คัดแยกแล้วเสนอต่อเลขาผู้บริหาร (เชา้ – บ่าย) 

9. รับแฟ้มคืนจากเลขาผู้บริหาร (เชา้ – บ่าย) 

10. นำเอกสารที่ได้รับการเกษียณจากผู้บริหารแล้ว มา Scan เก็บไว้ในระบบตามหมวดหมู่ 

11. นำหนังสือที่ Scan เรียบร้อยแล้ว คัดแยกให้แก่งานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ผู้รับลง

ชื่อรับเอกสารทุกครั้ง 

12. จัดเก็บเอกสารของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 

13. สรุปจำนวนหนังสือรับภายใน รับภายนอก และส่งภายนอก ประจำไตรมาส 

14. Scan เอกสารให้แต่ละงานในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

        1.ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายใหส้อดคล้องกับภาพรวมผลงานของหน่วยงาน 

3.ประสานงานประชุมอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย 

4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



12 
 

2. หน่วยพัสดุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัสดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์) ที่มีกาจัดหา

มาด้วยงบประมาณจากเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรับฝาก ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยใหเ้ป็นไปด้วยความเหมาะสมและ ใช้ประโยชน์ได้

สูงสุด เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ และง่ายต่อการตรวจสอบ เช่นการจัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ ได้แก่ 

1. วางแผนการจัดหา 

2. กำหนดความตอ้งการ 

3. การจัดหา 

4. การเก็บรักษา 

5. การควบคุม 

เพื่อให้มพีัสดุพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานและ 

ทันเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. สำรวจความตอ้งการ ดำเนินการจัดหา จัดทำเอกสาร ทั้งการจัดซือ้/จัดจา้ง ดำเนินการ

ตรวจรับ พัสดุและการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุที่จัดหามาไว้ใช้งานภายในกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

2. ประสานงานกับร้านค้า เพื่อเจรจาต่อรอง และตกลงราคา รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท  

4. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน เพื่อนำส่งกองคลังงานพัสดุ 

5. จัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์และติดหมายเลขครุภัณฑ์ทุกรายการ 

6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อนำส่งงานพัสดุ กองคลัง 

ลักษณะงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการ 

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูด้้านสารบรรณและพัสดุ
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3. หน่วยบุคคล 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทางดา้นงานบุคคล ประจำกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

ลักษณะการปฏิบัติงาน 

 1. ดำเนนิงานด้านบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง ของบุคลากรภายในกองพัฒนาคุณภาพ

นิสติและนิสติพิการ 

  - จัดทำบันทึกข้อความขอกรอบอัตรา/การขอเพิ่มอัตรากำลัง/การจา้งทดแทน,ประกาศ

รายชื่อผูม้ีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ,แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกและตรวจข้อสอบ ,แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ,ประกาศรายงานผูส้อบผ่านข้อเขียน และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  

- จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติขอจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

- จัดเตรียม (เอกสาร/สถานที่/อื่นๆ) ในการสอบ/ สัมภาษณ์ 

- ติดต่อและนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

- จัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลผูเ้ข้าสอบ/สัมภาษณ์ 

- สรุปผลคะแนนและรายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน 

- แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผูผ้่านการคัดเลือก และรับรายงานตัว 

- จัดตารางการฝึกงานของบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายในกองกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

- จัดทำผังโครงสร้างการบริหารงานของกองกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

พร้อมกับวางแผนอัตรากำลังบุคลากรกองกิจการนสิิต 

2.  ดำเนนิการด้านงานติดตามและประเมินผล 

 - ติดตามและประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของลูกจา้งช่ัวคราวสายบริการ 

 - ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
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 - ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ 

3. ดำเนินงานด้านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

4. ตรวจสอบวันลาของบุลคากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
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4. หน่วยงบประมาณและการเงิน 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทางดา้นงานงบประมาณและการเงนิ ประจำกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทางดา้นงบประมาณและการเงนิ ประจำกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

1. ดำเนินการเสนอรายละเอียดประมาณการจัดตั้งงบประมาณรายได้ประจำปีต่อมหาวิทยาลัย และ

ติดต่อประสานกองแผนงานเพื ่อขอรายละเอียดเก ี ่ยวกับงบประมาณที ่ได ้ร ับจัดสรรในแต่ละ

ปีงบประมาณ  

2. ดำเนนิการควบคุมการเงนิและตัดงบประมาณเอกสารตามหมวดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

3. ดูแลระบบ ERP และระบบ BUDGET ทางการเงินประจำกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

4. จัดทำระบบการเงนิและบัญช ีให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

5. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงนิ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6. รวบรวมวิเคราะห์การใชจ้่ายเงนิแต่ละปีงบประมาณและรายงานผล 

7. ดำเนินติดบาร์โค้ดและบันทึกเอกสารลงระบบติดตามเอกสารทางการเงิน มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อน

นำส่งกองคลัง 

8. ดำเนินการสแกนเอกสารทางการเงินที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้รับผิดชอบ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อจัดเก็บไว้ระบบจัดเก็บเอกสารของกองกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสติพิการ 
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5. หน่วยระบบการประกันคุณภาพและแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารจัดการระบบ กลไก และแผนงาน ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการวางแผน ของกองพัฒนาคุณภาพ

นิสติและนิสติพิการ ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด 

ADLI และ Entrepreneurship Skill ได้แก่ 

 

แนวคดิ ADLI 4 ขั้นตอน แนวคดิ Entrepreneurship Skill 6 ขั้นตอน 

[1.] Approach คือ แนวทางหรือวิธีการในการทำ

ให้องค์กรประสบผลสำเร็จ และประสิทธิผล

ของแนวทางที่สำคัญต่อองค์กร 

[2.] Deployment คือ การถ่ายทอดแนวทางเพื่อ

นำไปสูก่ารปฏิบัติในหน่วยงาน 

[3.] Learning คือ การประเมินและปรับปรุง

แนวทางใหด้ีขึ้น มีการแบ่งปันความรู้ภายใน

องค์กร และองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม 

[4.] Integration คือ แนวทางที่ใช้มีการบูรณา

การ มีความครอบคลุมและทัว่ถึง ประสาน

สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการ

และหน่วยงาน 

[1.] ลูกค้าของเราคอืใคร? หมายถึง การรู้จักกลุ่มตลาด

เป้าหมายอย่างละเอยีด ทั้งเรือ่งของวิถีชีวติและความ

นึกคิด 

[2.] เราทำอะไรให้กับลูกค้าได้บา้ง? หมายถึง การคิดวิธี

เพิ่มระดับการบริการ รวมทั้งผลลัพธ์หรอืคุณค่าที่เรา

พร้อมจะส่งมอบใหก้ับผูค้นได้อกี 

[3.] เราจะสร้างสินค้า/บรกิารยงัไง? หมายถึง การเข้าใจ

ในกลยุทธ์เบือ้งหลังของงานทัง้หมดที่เกีย่วข้องกบัการ

ดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

[4.] เราจะทำเงนิยังไง? หมายถึง การคิดวิธีเพิ่มระดับการ

บริการ และการวางโครงส้างโปรแกรมซือ้ซ้ำ เพื่อให้

ธุรกิจมีรายไดเ้ข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

[5.] เราจะขายสินค้า/บรกิารยังไง? หมายถึง การส่งมอบ

คุณค่าใหก้ับลูกค้าแต่ละคนในระดับที่พวกเค้าจ่ายไหว 

รวมทั้ง การเปลีย่นใจว่าที่ลกูค้าใหก้ลายเป็นลูกค้าที่

ซือ้ซ้ำได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

[6.] เราจะขยายธุรกิจ? หมายถงึ การวางกลยทุธก์าร

เติบโตใหก้บัสินค้า/บรกิาร 
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โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

งานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

การรวบรวมเอกสารและรับการประเมินคุณภาพการศกึษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ของตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPex) ได้แก ่

1) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสติพิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

2) ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรในกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้มคีวามรู้ความ

เข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศกึษา 

3) ประสานงานจัดทำคำสั่ง และประกาศของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

4) โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

5) จัดทำโครงการในแผนฯ เพื่อขออนุมัตงิบประมาณสนับสนุนและดำเนินการ 

6) ประสานงานและให้ความร่วมมอืในการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพ

การศกึษาทั้งภายในและภายนอก 

7) ประสานงานให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละตัวชีว้ัดที่หน่วยงานได้รับผดิชอบดำเนินการจัดทำ

รายงาน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ส่งให้แก่ ผูป้ระสานงานหลักของแต่ละ

ตัวชี้วัด 

8) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

9) ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในกองพัฒนาคุณภาพนิสติ

และนิสติพิการให้มากขึ้น 

10) ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น 
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2.1. งานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน 

การบัญชี การพัสดุของกอง ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของกอง ฯ กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค

วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ 

ทางด้านการเงนิ การบัญชี เพื่อใหก้ารตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐาน

ที่เกิดขึน้จริง 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ

บริหารด้านอื่นๆ ของกอง ฯ เพื่อดูแลใหก้ารใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มี

ประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กอง ฯ กำหนด 

3. ติดตามการจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำเดือนจากหน่วยงบประมาณและการเงนิ และ

หน่วยพัสดุ ภายในงานธุรการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ เพื่อเสนอข้อตรวจ

พบและข้อเสนอแนะให้ผูบ้ังคับบัญชารับทราบผลการดำเนินงาน 

4. วางแผนการทำงานที่รับผดิชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรอืโครงการของ

กอง ฯ เพื่อให้การดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกอง ฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่

กำหนดไว้ 

6. ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. ใหค้ำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ให้แก่บุคลากรภายในกอง ฯ ได้รับทราบข้อมูลและความรูต้่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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2.2. งานด้านการวางแผน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนหรอืโครงการของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับหน่วยงาน ได้แก่ 

1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาสรุปและนำเสนอ

ประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของกองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสิตพิการ 

2) รวบรวมข้อมูล และศกึษาวิเคราะห์เบือ้งต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกอง ฯ เพื่อ

วางแผนการปฏิบัติงานหรอืโครงการใหส้ามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

3) วิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัย และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน 

แผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรมของกอง ฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของกอง ฯ และของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรอืกำหนดยุทธศาสตร์ของ

กอง ฯ 

5) ศกึษา วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของกอง ฯ เพื่อประกอบการ

เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการตดิตาม

ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

6) วางแผนการทำงานที่รับผดิชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรอืโครงการของกอง 

ฯ เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

7) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกอง ฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่

กำหนดไว้ 

8) ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

9) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน 

โครงการ 

10) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและแผน เพื่อ

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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6. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ กลไก และแผนงาน ด้านการประชาสัมพันธ์   ซึ่ง

ประกอบด้วย การดำเนินการวางแผนงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง  ซึ่งดำเนินการภายใต้ภารกิจและความรับผิดชอบของกองพัฒนาคุณภาพ

นิสิตและนิสิตพิการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภารกิจต่างๆให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้รับทราบโดยทั่วกันอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการกับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้รับข้อมูลข่าวสารทั่วไป อีกทั ้ง

ดำเนินการประสานงานการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายนอก

ต่างๆ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต 

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ ทั้งก่อนจัดโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

2. บันทึกภาพนิ่งและวดีีโอการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต 

3. เขียนข่าวการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต และเผยแพร่ไปยัง 

Facebook เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิต และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ประชาสัมพันธ์หนังสือ ข่าว กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกไปยังหน่วยงานต่างๆภายใน

มหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเวียนแจ้งเอกสาร และรูปแบบการแจ้งผ่านทางไลน์กรุ๊ป

(เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา) 

5. ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมการต้อนรับคณะศกึษาดูงานของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการจากสถาบันต่างๆ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ดูแล Fan Page ใน Facebook ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนสิิตพิการ  
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 ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1.  ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 

3.  ร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
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7. หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตดิตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่ง สื่อสารการจัดและบริหารระบบ

สารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน

กอง ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าทื่อื่นที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของกอง ฯ ที่ไม่

ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในกอง ฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ และตรงตาม

ต้องการของกอง ฯ มากที่สุด 

2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบงาน

ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและควมต้องการของกอง ฯ 

3) วางแผนการทำงานที่รับผดิชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรอืโครงการของกอง 

ฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ 

4) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกอง ฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่

กำหนดไว้ 

5) ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

6) ดำเนนิการฝกึอบรมหรอืถ่ายทอดความรู ้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาให้แก่บุคลากร

ภายในกอง ฯ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับผูใ้ช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลอืผูใ้ช้หากมีปัญหา

หรอืข้อสงสัยในการใชง้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1. ร่วมเป็นกรรมการดำเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ กองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานส่งเสริมคุณภาพชวีิตนิสิต 

1. หน่วยสวัสดิการนิสิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ กลไก และแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์กองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสติพิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต กลยุทธ์ที่ 2 

การส่งเสริมให้นิสติใช้ชีวติอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข ตามแนวปฏิบัติข้อที่ 5 การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มบีริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพ ( หอพัก และสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและ

นันทนาการ) ในส่วนของกองทุนเพื่อนิสติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไป

ตามประกาศ หลักเกณ์ เงื่อนไข การบิกจ่าย และกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 

 

1. กองทุนเพื่อนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและ

ร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิตดำรงสภาพนิสิตอยู่

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และติดตามผลเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งสรุปปัญหา รับเรื่องกา ร

เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุน

เพื่อนิสิต / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ซึ่งประกอบไป

ด้วย 

- ระเบียบกองทุนเพื่อนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562 

- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

- ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนเพื่อนิสิตของส่วนงาน มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2562 

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 

- คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 
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 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 กำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินการ ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลักๆ ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. การตดิตามเงนิรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบเข้ากองทุน ตุลาคม 

(ต้นปีงบ 

ประมาณ) 

2. การควบคุมการดำเนินงาน กรณีนิสติประสบอุบัติเหตุ 

2.1 ประชาสัมพันธ์สวัสดิการกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ผ่านเวปไซต์กองกิจการนสิิต  

2.2 รับเรื่อง นสิิตกรอกแบบคำขอรับเงินช่วยเหลอื  

2.3 ตรวจสอบหลักฐานประกอบเบือ้งตน้ และทำบันทึกเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิช่วยเหลือ 

2.4. นำบันทึกและใบเบิกเงินส่งกองคลังดำเนินการสั่งจ่ายเช็ค / โอนเงินเข้าบัญชี 

2.5 แจง้นสิิตรับทราบการเบิกจ่าย  

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

 

 

3. ระบบการดูแลนิสิต เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุ 

3.1 รับเรื่องจากบุคคลหรือหน่วยงานที่แจ้งเข้ามา 

3.2 ประสานโรงพยาบาลที่นำนิสติเข้ารักษาตัวและสอบถามขอ้มูลเบือ้งตน้ 

3.3 ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสติ เช่น เพื่อน ผูป้กครอง อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.4 ประสานงานด้านสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น พ.ร.บ.ผู้ประสบภัย  

3.5 นำส่งนสิิตกลับหอพัก (โดย กู้ภัย/รถโรงพยาบาล/รถมหาวทิยาลัย) 

3.6 การตดิตามผลภายหลังนิสติกลับมาพักรักษาตัว 

ตลอดปี

การศกึษา 

4. การรายงานผล  

4.1 จัดทำข้อมูลสถานะการเงนิรับ-จ่าย-คงเหลอื ประจำเดือนรายงานที่ประชุม

สมัยสามัญกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ  

4.2 จัดทำขอ้มูลเป็นสถิติ เช่น  

- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  

- ช่วงระยะเวลาที่นสิิตประสบอุบัติเหตุ  

- ลักษณะของอุบัติเหตุ  

- ชนิด/ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ 

- ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

4.3 จัดทำรายงานสรุปการดำเนนิงานประจำปี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยใน

ส่วนของงบการเงินแสดงรายรับรายจ่าย 

 

 

ประจำ 

ทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

ภายใน3เดือน

นับตั้งแต่สิน้ปี

การศกึษา 
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2. ลักษณะงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. หน่วยบริการนิสิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

มีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์หอพักและสนามกีฬากลางรวมถึงการซ่อมบำรุงให้กับ

แต่ละงานที่ร้องขอ และปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยบริการทั่วไปด้านให้บริการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์

ยานพาหนะ และพนักงานขับรถคนที่ 2 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ซ่อมบำรุง 

1. จัดหาวัสดุเครื่องมอืสำหรับงานซ่อมบำรุง 

2. ดำเนนิการซ่อมแซมวัสดุประจำอาคารหอพักและสนามกีฬากลาง 

3. ดำเนนิการสำรวจตรวจสอบวัสดุประจำอาคารหอพักและสนามกีฬากลาง 

ยานพาหนะ 

1. จัดเตรียมใบคำขออนุญาตใช้รถยนต์กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ  

2. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหอ้ยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้าน 

3. นำรถเข้าตรวจเช็ค บำรุงรักษา ตามระยะเวลา หรอืเมื่อพบความเสียหาย 

4. บันทึกประวัติการใช้รถยนต์และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใชร้ถ 

5. รายงานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน 

6. ดำเนนิการเกี่ยวกับการต่อ พรบ. ประกันภัย และค่าภาษีรายปี 

7. บริการขับรถ รับ- ส่ง บุคลากรกองกิจการนิสิต หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามแบบคำขอการใช้

รถยนต ์

 

พัสดุและไปรษณยีภัณฑ์ 

ให้บริการนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ ที่จ่าหนา้ซองถึงผูร้ับที่ระบุที่อยู่เป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น          

และรวบรวมสิ่งของสูญหายเพื่อตดิตามหรอืแจง้ให้ผูเ้ป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมใหน้ิสติใช้ชิวติอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข 

แนวปฏิบัติ ข้อที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีบริการสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสำหรับนิสิต หรืออำนวยความสะดวกให้กับนิสิต          

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1. บริการไปรษณีย์ 

 2. ทรัพย์สินหาย 

 

บริการไปรษณยี์ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 

(นิสิต/ศษิย์เก่า/บุคลากร) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ก่อนกลุ่มเป้าหมาย จะเข้ามาใน มพ. 

ก่อนดำเนนิการตามหน้าที่หลัก 

ตรวจรับพัสดุภัณฑ์และจดหมายนิสิตและคัดแยกประเภท 

ในการนำจ่าย โดยรับจากกองกลาง 

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ใน มพ. 

ขณะที่ดำเนินการตามหน้าที่หลัก 

เมื่อนิสติมาตดิต่อขอรับพัสดุภัณฑ์และจดหมาย ตอ้ง

ตรวจดูรายชื่อ แสดงบัตรนสิิต และลงชื่อรับ เพื่อยืนยันว่า

ได้รับพัสดุภัณฑ์และจดหมายเรียบร้อย   

เมื่อกลุ่มเป้าหมายเรียนจบ/ ออกไปจาก 

มพ. 

เมื่อดำเนนิการตามหน้าที่หลักเสร็จสิ้น 

- เมื่อตรวจสอบพัสดุภัณฑ์และจดหมายแบบ EMS  

และแบบลงทะเบียนค้างจ่ายตามช่วงเวลาที่กำหนด แลว้

คัดกรองพัสดุภัณฑ์ที่คา้งรับเกิน 1 เดือน นำส่งไปรษณีย์

จังหวัด  

- สรุปข้อมูลปริมาณ/จำนวน/พัสดุภัณฑ์และจดหมาย  

ที่นำจ่ายให้กับนสิติเป็นประจำทุกเดือน 
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3. หน่วยหอพัก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. งานด้านหอพักนิสิต (ธุรการหอพัก/บรกิารหอพัก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการและ

สวัสดิการนิสิตหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย การจัดเตรียมระบบการจองห้องพัก 

การรายงานตัวเข้าหอ้งพัก และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาทักษะ

ชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิต ชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์ในการเข้าพักอาศัยใน

หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  และสรุปผลการเข้าพักให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพัก

นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559 (ให้เป็นไปตามสัญญาที่ระบุใว้) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวปฏิบัติการขอเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับนิสติเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

รวมถึงการประสานงานกับหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ตรวจสอบ ปรับแก้ไขพฤติกรรมนสิิตหอพักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่นำมาใช้เพื่อบริหารจัดการในการทำงาน จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การจัดเตรยีมห้องพัก 

2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสติหอพัก 

3. การคัดเลือกนิสิตเข้าพัก 

4. การดูแลนสิิตระหว่างพักอาศัย 

5. การรายงานยอดจำนวนนสิิตเข้าพัก 

เพ ื ่อให้การทำงานด้านหอพัก มีประสิทธ ิภาพและเพียงพอต่อความต้องกา รเข ้าพัก               

อาศัยในหอพักของนิสติ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. สำรวจหอพักและปรับปรุงห้องพักให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้าน 

2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าพักผ่านช่องทางต่างๆ ในกรณีเป็นนิสิตใหม่จะ

ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของระยะเวลาการจอง ขั้นตอนการจอง ช่องทางการชำระเงิน และ

การรายงานตัวเข้าหอพัก 

3. ดำเนนิการเบิกเงินค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา UP Dorm ให้กับผูป้ระกอบการ 
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4. คัดเลือกนิสติเข้าพักอาศัยในหอพักร่วมกับคณะกรรมการพิจารณานิสิตเข้าพักอาศัยในหอพัก 

5. ดูแลความเป็นอยู่ของนสิิตในระหว่างการพักอาศัยในหอพัก 

6. ดำเนนิการตดิตามการปฏิบัติหนา้ที่ของผูจ้ัดการหอพักอย่างสม่ำเสมอ 

7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนสิิตหอพัก 

8. จัดทำขอ้มูลสรุปการเข้าพักอาศัยของนสิิตหอพัก 

9. สำรวจความเสียหายของห้องพัก หลังจากสิ้นปีการศึกษาเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

การหักค่าประกันของเสียหาย 

10. ดูแลความเป็นอยู่ของนสิิตที่พักอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 

11. การจัดทำฐานข้อมูลของหอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12. การจัดทำฐานข้อมูลของหอพักนิสิตที่พักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

13. สร้างเครือข่ายหอพักเอกชนหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. งานด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์นิสิต ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายใหน้ิสิตแจ้งย้าย

ทะเบียนบ้านเขา้ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามระบบทะเบียนบ้านที่มหาวิทยาลัยกําหนด         

(ดังปรากฏตามตารางด้านล่างนี้) ทั้งนี้นิสติสามารถย้ายกลับภูมลิําเนาเดิมได้เมื่อสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรอืได้รับอนุมัตใิหล้าออกจากการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรอืพ้นสภาพการเป็นนิสติ

มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 

ขั้นตอนการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน   

 กรณีที่ 1 การแจ้งย้ายปลายทาง ผู้ปกครองนิสิตและนิสิตใหม่ จะต้องเดินทางมาที่อําเภอเมือง

พะเยา เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่ดูแลในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่กา เพื่อขอแจ้ง

ย้ายเข้าบ้านเลขที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ตามตารางด้านล่าง) และให้นําเอกสาร ท.ร.14 มาส่งเจ้าหน้าที่

หน่วยทะเบียนราษฎร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 กรณทีี่ 2 การแจ้งย้ายจากที่ทําการทะเบียนราษฎร์ต้นทาง ซึ่งจะได้เอกสาร ท.ร.6 ตอนที่ 1 และ 2  

ให้นิสิตนําเอกสาร ใบ ท.ร.6 ตัวจริง ทั้ง 2 ตอน ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนราษฎร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          

ตามวันและเวลาที่กำหนด ณ จุดรายงานตัวในวันเข้ารายงานตัวเข้าหอพัก 

 ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนิสิตดําเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านสำหรับนิสิต 2 กลุ่ม คือ นิสิต

กลุ่มโควตารับตรง และนิสิตกลุ่มแอดมิชชั่น (Admissions) และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

พะเยา     
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ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1. ร่วมเป็นกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองกิจการนิสติ 

2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. หน่วยกีฬาและนันทนาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรา้งเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการกีฬา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับนิสติ บุคลากร ที่ใชบ้ริการพืน้ที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริม

สุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการดูแลจัดการให้บริการสนามกีฬา และดูแลปรับปรุง

ซ่อมแซมบำรุงรกัษา เตรยีมความพรอ้มสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้

พร้อมใชต้ลอดเวลา ในการเสริมสรา้งสุขภาพและนันทนาการ รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการ 

และการเรียนการสอน ของนิสติ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนนิชีวิตภายใน

มหาวิทยาลัยได้อย่างมคีวามสุข    

   

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหลักวิชาการ เพื่อให้นิสติบุคลากรดำเนินชีวติได้อย่าง

มีความสุข โดยเน้นความปลอดภัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย ในพืน้ที่ที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ 

1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในการใชส้ถานที่สนามกีฬาในการดำเนิน

กิจกรรมของนิสิต และบุคลากร 

2. ใหก้ารสนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้อง เพื่อ

ประสานงานให้ในการใชส้ถานที่สนามกีฬาในการดำเนินกิจกรรมของนิสติและบุคลากรเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ หรอื หน่วยกิจกรรมได้ดำเนนิกิจกรรมโดยเน้นด้านกีฬาและ

นันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้นสิิตมสี่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้น 

4. ส่งเสริมให้ผู้นำนิสติมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และ

การประกันคุณภาพการศกึษา ตามองค์ประกอบที่กองกิจการนิสติได้รับผิดชอบ 

5. ใหบ้ริการการขอใชส้ถานที่ และสนามกีฬา ร่วมถึงให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาแก่นิสิต 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ดูแลความเรียบร้อยของสนามกีฬากลางแจ้งและในร่มให้มีสภาพพร้อมใช้บริการออกกำลัง 

กายและจัดการแข่งขังกีฬา 

7. จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมเพื่อ นำไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมและการดูแลและ

ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใหพ้ร้อมใช้ได้ตลอดเวลา  ในครั้งต่อไป 

8. ร่วมกับบุคลากรในหน่วยกีฬาและนันทนาการ วางแผนงาน และบรรจุแผนงานเข้ากับ

แผนงานของกองกิจการนสิิต 
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9. มกีารวางแผนการดำเนินโครงการของหน่วยกีฬาและนันทนาการ ทั้งก่อนจัดโครงการ และ

หลัง เสร็จสิน้โครงการ โดยการประสานงานระหว่างหน่วยกีฬาและนันทนาการ และนิสติ บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ จนสิ้นสุด

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนัน้ๆ 

11. การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาลู่ทางพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทำงานของหน่วยงาน 

12. ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันกับบุคลากรในหน่วย เพื่อพัฒนาการ

ดำเนนิงานในครั้งต่อไป 

13. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา(ที่ไม่ปรากฏในหนา้ที่หน่วยประจำ) 

 

ลักษณะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 1. เข้าร่วมประชุมอื่นๆตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 2. เขา้ร่วมกิจกรรมอื่นๆตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 3. ดำเนนิโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 

 4. เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมบำรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน 
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งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ  

หน่วยพัฒนานิสิตพิการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

งานบริการสนับสนุนและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ช่วยให้นิสิตพิการ

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไปโดยลดอุปสรรค

ซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ตาม

ศักยภาพของตน ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความ

จำเป็นพิเศษของนิสติ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- รับรายงานตัวนิสติพิการใหม่ 

 - จัดทำรายงานสรุปข้อมูลนิสติพิการ  

 - จัดทำแผนการขอรับบริการเฉพาะบุคคล 



50 
 

- จัดบริการและสนับสนุนทางการศกึษาตามแผนการขอรับบริการเฉพาะบุคคล 

- จัดบริการอื่น ๆ ตามที่นสิิตพิการร้องขอเป็นรายกรณี 

- โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศกึษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับระดับปริญญาตรี (อว.) 

- ส่งเสริมการจา้งงานระหว่างเรียนให้กับนิสติพิการ จัดหาที่ฝึกงาน และให้คำปรึกษาจัดหางาน 

- รถไฟฟ้ารับ-ส่งนสิิตพิการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอาคารเรยีนภายในมหาวิทยาลัย 

- การบริหารความเสี่ยง 

- การประกันคุณภาพ 

- โครงการนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนิสติพิการ (กองทุนเพื่อการศกึษา) 
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งานทุนการศึกษา 
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1. หน่วยทุนการศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจให้บริการ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และ

ข้อมูลที่ถูกต้อง มีขั ้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน เป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง

ชัดเจน ตามกระบวนการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน ภายใต้แนวคิด PDCA  

จำนวน 4  ขั้นตอน ได้แก่ 

Plan คือ การวางแผน      

Do คือ การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง     

Check คือ การตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของงาน    

Act คือ การนำผลของการปฏิบัติงาน มาประเมิน ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำแผนงาน  

เพื่อให้สามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสติได้อย่างเหมาะสม            

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงานประจำปี 

2. จัดทำประกาศทุนการศึกษา เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธ ีการจ่ายเง ิน

ทุนการศึกษาจากเงนิงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

3. วางแผนการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนการศกึษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทุนเพื่อการศกึษา 

5. โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทุนการศึกษา 

6. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาเพิ่มเติม 

7. พิจารณาจัดสรรทุนการศกึษา 

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 

1. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทางเวปไซต์ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ / 

Facebook:งานทุนการศกึษา ม.พะเยา 

2. จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา 

3. ประกาศผลรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทางเวปไซต์ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสติพิการ/คณะหรอืวิทยาลัย/ Facebook:งานทุนการศกึษา ม.พะเยา 

4. จัดพิธีปฐมนเิทศนสิิตที่ได้รับทุนการศึกษา 

5. จัดทำประวัตนิิสติที่ได้รับทุนการศึกษา 

6. เบิกจ่ายเงนิทุนการศกึษาให้แก่นิสติ 
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ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสติ 

2. ติดตาม ประสานงานกับนิสติ ที่ได้รับทุน 

3. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 

4. ส่งรายชื่อนิสติที่สมัครขอรับทุนให้ผู้ให้ทุนเพื่อสัมภาษณ์ทุนและพิจารณาคัดเลือก 

5. ประกาศผลรายชื่อนิสติที่ได้รับทุนการศึกษา 

6. ประสานงานกับกองคลังเพื่อนำเงินทุนการศกึษาเข้าระบบมหาวิทยาลัย 

7. จัดทำประวัตนิิสติที่ได้รับทุนการศึกษา 

8. เบิกจ่ายเงนิทุนการศกึษาให้แก่นิสติ 

8. ติดตามผลการเรียนของนสิิตที่ได้รับทุน 

9. อำนวยความสะดวกแก่นิสิตเมื่อต้องไปสัมภาษณ์ทุน / รับทุน /เข้าพบเจ้าของทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย 

10. อำนวยความสะดวกใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกที่มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน 

11. สรุปผลทุนการศกึษาประจำปี และจัดทำรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

12. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิเพื่อไม่ใหผ้ดิพลาด 

13. จัดทำโครงการในแผนฯ เพื่อขออนุมัตงิบประมาณสนับสนุนและดำเนินการ 

14. บันทึกข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน และนำส่งรายงานประจำเดือน และประจำปี 

15. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น 
 

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1. เป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของกองกิจการนิสิต 

2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินให้แก่นิสิตที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ

ระหว่างการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 
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-  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ ที่ 7 นิสติมคีุณภาพ

ชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness) มาตรการ ที่ 2 ส่งเสริมให้นิสิตใช้ชีวิตอยู่ใน

มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (จากจำนวนผู้

ขอรับทุนทั้งหมด) 

 - คำสั่ง มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเงินให้กุ้ยืมเพื่อ การศ ึ กษา

ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินใหกู้้ยืมเพื่อ การศ ึกษาประจำ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตกองทุนนิสิตกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ

 การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 - การกำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสติพิการ (งานทุนการศกึษา หน่วย.กยศ) 

- ให้คิดแนวปฎิบัติรูปแบบการเก็บช่ัวโมงจิตอาสาสำหรับนิสิต กยศ. 

- ให้หามาตรการ และแจ้งข้อมูลใหน้ิสติทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 

- อัตรานิสติทุนที่พ้นสภาพจากทุนไม่เกินร้อยละ20 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง ใส่ใจ และเต็มใจใหบ้ริการ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

และข้อมูลที่ถูกต้อง มีขั ้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน เป็นระบบ มีผู ้รับผิดชอบในการ

ให้บริการอย่างชัดเจน ตามกระบวนการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน 

ภายใต้แนวคิด PDCA  จำนวน 4  ขั้นตอน ได้แก่ 

Plan  คือ การวางแผน 
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Do คือ การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 

Check   คือ การตรวจสอบ ติดตามผลและความก้าวหน้าของงาน 

Art คือ การนำผลของการปฏิบัติงาน มาประเมิน ปรับปรุง แก้ไข และจักทำแผนงาน 

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และ

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. จัดทำประกาศแจ้งคณะให้นิสติกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ในระบบ e-studentloan  

และจัดอบรมตามคณะต่างๆ 

3. ดำเนนิการเกี่ยวกับการกู้ยืมในระบบ e-studentloan พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญาและเอกสาร

ประกอบการกู้ยืม 

4. นำรายชื่อนิสติที่ทำสัญญาเข้าสู่ระบบขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียนและประกาศรายชื่อนิสิตผู้

มีสทิธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน 

5. นำเอกสารสัญญาและแบบยืนยันส่งไปยัง บมจ.กรุงไทย 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการกยศ. โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. จัดทำประกาศแจ้งคณะให้นิสติกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan 

2. จัดอบรมตามคณะต่างๆ 

3. นิสติยื่นแบบคำขอกู้และเอกสารประกอบการกู้ และหลักฐานการทำช่ัวโมงจิตอาสา 

4. รับเอกสารรายชื่อนิสติที่ผ่านการคัดเลือก 

5. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 

6. บันทึกกรอบเงินและค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan 

7. นิสติเข้าไปทำสัญญาในระบบ e-Studentloan 

8. ตรวจสอบสัญญาเพื่อดูความถูกต้องของเอกสารโดยไม่มีรอยขีดฆ่าหรอืรอยน้ำยาลบคำผิด 

9. พมิพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan 
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10. นำสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรยีนและค่าครองชีพใหร้องอธิการบดีลงนาม 

11. ยืนยันข้อมูลการกู้ยืมฯ ในระบบ e-Studentloan 

12. ทำทะเบียนคุมและเข้าชุดสัญญาเพื่อนำส่ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

13. นำรายชื่อนิสติที่ทำสัญญาเข้าสู่ระบบขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียนและประกาศรายชื่อนิสิต

ผูม้ีสทิธิ์ผ่อนผันค่าเล่าเรียน   

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 1. เป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ 

 2. ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ 

1. ศูนย์ให้คำปรึกษา ( นักวิชาการศึกษา) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใหน้ิสิต พร้อมทั้งช่วยเหลอืนิสติที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

และมีปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยมีประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการให้

คำปรึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการให้คำปรึกษานิสิต 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสติและศษิย์เก่า (ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ ๑)  

พ.ศ. 2559-2561 

- กำหนดทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานบุคลากรกองพัฒนา

คุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ การดำเนินงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุข

ภาวะ โดยจะต้องใหทุ้กคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

-  ให้ความเป็นธรรมแก่นิสิตทุกคน ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนิสิตด้วยใจ

บริการและมิตรไมตรี   

-  จัดโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามแผนพัฒนานิสติและศษิย์เก่า  

รวมทั้ง ดำเนินจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ ระเบียบ และ ข้อบังคับ  งานการเงิน

และบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา  คู่มือการเบิกจ่าย ของงานการเงินจ่าย  กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา

และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  1. ให้ความช่วยเหลอืนิสติและบุคลากรที่มปีัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต  

  2. จัดโครงการหรอืกิจกรรมให้บุคลากรที่ดูแลนิสติ เพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจในการดูแลสภาพ

จติใจใหก้ับนิสติ และพัฒนาทักษะชีวติให้แก่นิสติ   

  3. ดำเนนิงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  งานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานศกึษา 

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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1.  ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยภายนอก  

3.  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ศูนย์ให้คำปรึกษา (นักจติวิทยาคลินิก) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในศูนย์ใหค้ำปรึกษา ตำแหน่งนักจติวิทยาคลินิก มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนิสิตที่

มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โดยใช้ความรูท้างด้านจิตวิทยาคลินิก พร้อมทั้งประสานงาน ส่งต่อในกรณี

ที่ซับซ้อน เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษา โดยมีประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา

ประกอบไปด้วย 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการให้คำปรึกษานิสิต 

พ.ศ. 2554 

- แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสติและศษิย์เก่า(ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1)  

พ.ศ. 2559-2561 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. ตรวจประเมิน วินิจฉัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก เพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ การวางแผน 

ดูแลรักษา 

2. บำบัดทางดา้นจติวิทยา/การใหก้ารปรึกษา ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

3. ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

4. ถ่ายทอดความรูท้างดา้นจติวิทยา จติวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และการส่งต่อนิสติให้ได้รับการดูแลในภาวะที่ซับซ้อน 

 

 

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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1. ร่วมเป็นกรรมการดำเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ กองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. หน่วย แนะแนวอาชีพและ TO BE NUMBER ONE 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 



76 
 

หน่วยแนะแนวอาชีพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นิสิตและใช้

วางแผนในการประกอบอาชีพ การประสานงานกับบริษัท ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ทั้งงาน

ประจำ งานชั่วคราว ให้กับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีรายได้และ มีประสบการณ์ในการ

ทำงานเพิ่มขึ ้น สามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และ

ความสามารถของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการบริการข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

บริการข้อมูลสนเทศของกรมการจัดหางาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ อันนำไปสู่การพัฒนา

ทักษะทางด้านอาชีพ รวมทั้งให้นิสิต ได้รู้จักโลกของการประกอบอาชีพรวมถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพ

ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลใหน้ำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่มั่นคง 

แนวคดิเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance หรอื Career Guidance)  

 สมาคมแนะแนวอาชีพแห่งชาติอเมริกัน กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการช่วยเหลือ

บุคคลให้มีความสามารถ    ในการเลือกอาชีพ การเตรียมตัวเพื ่อประกอบอาชีพและ    ให้มี

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ นั้นๆ 

 Prof. Takeshi Senzaki  กล่าวว่า  การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการช่วยเหลือบุคคล  ให้

สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงในการ

ทำงานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ของตน  

 Frank Parsons กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพ คือ การเลือกอาชีพ การเตรียมตัวประกอบอาชีพ 

และการที่จะประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้า 

 ไพรัช ลำยอง กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคล ให้รู้จักตนเอง และ

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จในการ

ประกอบอาชีพที่เลือกน้ัน สามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ  

จุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ  

1. ช่วยใหบุ้คคคลรู้จัก เข้าใจตนเอง และเกิดความภาคภูมใิจในตนเอง  

2. ช่วยใหบุ้คคลได้มสีัมพันธภาพกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางเข้าสู่อาชีพ  

4. ช่วยใหบุ้คคลได้สำรวจทางเลอืกในการประกอบอาชีพ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

มีหน้าที่ให้บริการและพัฒนานิสิตในด้านการเตรียมตัวให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

จัดให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทํางานจากการหารายได้ระหว่างเรียนการฝึกงาน การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปิดโลกทัศน์ความเป็นสากลแก่นิสิตในการ

วางแผนชีวติการทํางานและการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ  

วัตถุประสงคง์านที่ปฏิบัติ 

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน การเข้าสู่อาชีพและการสร้างธุรกิจ       ของ

ตนเอง  

2. พัฒนาความพร้อมทักษะและประสบการณ์ของนิสิตด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และอาชีพ  

3. ให้บริการขอ้มูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ประสานงานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ

ต่างๆที่ให้ความสนใจ 

เป้าหมายของงานที่ปฎิบัติ  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.1 สามารถใหบ้ริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ที่จะหารายได้พิเศษระหว่างเรียนได้ทุกคน  

1.2 สามารถใหค้ําแนะนําข้อมูลและแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นิสิตที่มาขอรับ บริการ

ได้ทุกคน 

  2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1 นิสติมคีวามพร้อมในด้านทักษะและประสบการณ์ในทำงาน การวางแผนชีวติและการหา

รายได้พิเศษระหว่างเรียน  

2.2 นิสติสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพพร้อมที่จะออกสู่สังคมและการแข่งขันใน

ตลาดแรงงาน 
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กลุ่มเป้าหมาย  

 นิสติมหาวิทยาลัยพะเยาทุกชั้นปี  

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองพัฒนาคุณภาพนิสิต

และนิสติพิการ 

2. เป็นผูแ้ทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก 

3. เป็นที่ปรึกษาของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. หน่วยเสริมสร้างสุขภาพวะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ  กลไก  และแผนงาน  ด้านการส่งเสริมใหน้ิสติใช้

ชีวติอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  ตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  ซึ่งประกอบไปด้วย 

  1.สร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยครบทั้ง 16 คณะ 1 วิทยาลัย 

  2.จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหก้ับนิสติอย่างนอ้ยสัปดาห์ 3 ครั้ง 

  3.นิสติมช่ีองทางรับทราบข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 2 ช่องทาง  

  4.มอีุปกรณ์ใหก้ับนิสติเพื่อช่วยเหลอืและป้องกันการเจ็บป่วยเบือ้งตน้ รวมถึงรับมือกับ

ผลกระทบต่อสุขภาพในแต่ละฤดูกาล 

   

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย (Super KPI) กลยุทธท์ี่ 1.7 นิสติมคีุณภาพชวีิต

ตามศักยภาพ (Wellness and Happiness)  จำนวน  4  ขั้นตอน  ได้แก่ 

1. ค้นหาปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของนิสิต 

2. สรา้งเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชวีิต 

3. กระตุ้นนิสติให้มคีวามรูใ้นการป้องกันตัวเองจากผลกระทบด้านสุขภาพและเห็นความสำคัญของโรค

ที่สำคัญและกำลังระบาดในช่วงเวลานั้น 

4. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหรอืปัจจัยที่มผีลกระทบต่อสุขภาพเพื่อหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพรอ้มทั้งให้คำแนะนำที่นสิิตสามารถปฏิบัติได้ 

 

  เพื่อให้  บุคลากรและนสิิตมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจหรอืการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น 

จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ระบบต่าง ๆ  ของร่างกายให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอส่วนการทำให้

บุคคลมีสุขภาพดีอยู่อยู่เสมอนั้นจะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้าโดยหน่วยสร้างเสริม

สุขภาวะ เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและเห็นว่า งานด้านส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู 

และคุ้มครองผู้บริโภคในระดับต้น มีความจำเป็นและช่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวติเพื่อการมี

คุณภาพชีวติที่ดี งานบริการและสวัสดิการ หน่วยสุขภาพอนามัยและโภชนาการ จงึมีแผนและ

กระบวนการทำงานดัง Flow Chart ต่อไปนี้ 
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Flow Chart  กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. กระบวนการควบคุมป้องกันโรค  

2.1 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคตามฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคตา

แดง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ และ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร / รับแจ้งเหตุกรณีมีการ

ระบาดของโรค / รับแจ้งเหตุกรณีเจอการปนเปือ้นในอาหารภายในโรงอาหาร 

2.2 ประสานทีมเครือข่ายเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไข 

2.3 ลงพืน้ที่เพื่อสำรวจกรณีเกิดการระบาด / พื้นที่ร้องเรียนกรณีพบสารปนเปือ้นในอาหาร 

 

สำรวจปัญหา  

ทำทะเบียนและแยกปัญหาตามสถติิ 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง 

ประชาสัมพันธ์ให้

ความรูใ้นการสรา้ง

เสริมสุขภาพ 

เฝ้าระวัง 

กลุ่มป่วย /  

ปัญหา 

ส่งเพื่อรักษา 

คัดกรอง และประเมิน

สภาพปัญหา 
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สังเกตการณ์ / เฝ้าระวัง

โรคติดต่อท่ีสำคัญ 

พจิารณาจำแนก 

แหล่งเพาะพันธ์ุ และ 

แหล่งแพร่กระจายเชื้อ

โรค 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

และปัญหาที่เกิดขึ้น  

ณ ช่วงเวลานัน้ 

ไม่พบแหล่ง 

แพร่กระจายเชื้อโรค 

พบแหล่ง 

แพร่กระจายเชื้อโรค 

ให้ความรู้ และ  

เฝ้าระวังแหล่ง

แพร่กระจายเชื้อ 

ควบคุม กำจดัแหล่ง

แพร่กระจายเชื้อโรค 

ก่อน 

เฝ้าระวังโรคติดต่อท่ีสำคัญ 

แพทย์วินจิฉัยเป็นโรคติดต่อ 

สอบสวน และ ค้นหาแหล่งรังโรค 

แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด

เพ ื ่อให ้ความร ู ้ แก ่ผ ู้

สัมผัสโรคและผลกรทบ 

สรุปรายงาน  

วางแผนและดำเนนิการควบคุม 

หลัง 



85 
 

 

 

Flow Chart  กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 กระบวนการคุ้มครองผูบ้ริโภคทางด้านสาธารณสุข  หมายถึง การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อใหเ้กิด

ความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าหรอืบริการต่าง ๆ  

1. พัฒนาระบบคุณภาพอาหารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลักสุขาภบิาลอาหาร (กระทรวง

สาธารณสุข)  

2 พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการร้านค้าและผูบ้ริโภคโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ

รณรงค์ การประชุม อบรม หรอืจัดตั้งชมรม / แกนนำต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 

3 รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการโรงอาหารและแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 

ประสานข้อมูล 

ประเมิน วเิคราะห์

ปัญหา และ ผลกระทบ 

จัดทำทะเบียน 

ผลกระทบรุนแรง 

ส่งต่อเฉพาะทาง 

ผลกระทบนอ้ย / ช่วยเหลอืตัวเองได้  

จัดทำรายงาน 

ประสานตน้สังกัด /  

ประสานหน่วยงานภายในท่ีเก่ยวขอ้ง  

ประสานข้อมูลต้นสังกัด 
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กรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 

(นิสิต/ศษิย์เก่า/บุคลากร) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ก่อนกลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใน มพ. / 

ก่อน 

ดำเนนิการตามหน้าที่หลัก 

 

1. ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้น

ในแต่ละช่วง 

2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ  การสาเหตุ  

ปัจจัย  การป้องกัน และการดำเนินการของโรค 

3. สังเกตการณ์ภายในบริเวณมหาวทิยาลัย

เกี่ยวกับสิ่งที่เอื้อต่อการเกิดโรค 

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 

 

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ใน มพ. / ขณะที่

ดำเนนิการ 

ตามหน้าที่หลัก 

 

5.สร้างความตระหนักใหน้ิสิตเห็นความสำคัญ

ของโรค และการป้องกัน 

6.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่จะ

เกิดขึ้น 

7. หาเครือข่ายแนวร่วมในกลุ่มนิสิตเพื่อ

สนับสนุนและเป็นแบบอย่างแก่นิสิตด้วยกัน 

8. ดำเนินการตามกระบวนการของแต่ละโรค 

เมื่อกลุ่มเป้าหมายเรียนจบ / ออกไปจาก 

มพ. / เมื่อดำเนนิการตามหน้าที่หลักเสร็จ

สิน้ 

 

9. เก็บข้อมูลสถิตกิารเกิดโรคในแต่ละช่วง

ฤดูกาล 

 

 


