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ค ำน ำ 

   กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการพัฒนานักศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ดูแลการ
บริการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน 

   คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับนี้ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ทุกท่าน ได้ใช้
ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด กองพัฒนา
นักศึกษาจักได้น าเอาข้อผิดพลาดดังกล่าวไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ชื่อหน่วยงาน 
  กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
ที่ตั้ง 
  ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

        
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของกองพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษา             
ในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะ
เป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มาจัดตัง้เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม 
เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยนครพนมด าเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่น ามาหลอมรวม 
จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่ง
แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่ 
 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการแต่งตั้งตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551 และอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนมในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวัน ที่ 9 
ตุลาคม 2551 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยการให้บริการและจัด
สวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา จัดอบรมกิจกรรม และแนะแนวอาชีพจัดหางาน จัดกิจกรรมกีฬา จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้บริการด้านหอพักนักศึกษา บริการให้ค าปรึกษาแก้ ไขปัญหานักศึกษา จัดอบรม
กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งาน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
 กองพัฒนานักศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้มี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และคุณค่า ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม งานกิจการนักศึกษา ควบคู่ไปกับงานด้าน
วิชาการ โดยอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้สั่งการ ก ากับ ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมโดยรวม  
ในส่วนย่อยคณะ/วิทยาลัยต่างๆ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ แต่ละคณะ/วิทยาลัย ซึ่ง
โดยทั่วไปใช้ชื่อรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา/ รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย
ต่างๆ ดูแลงานกิจการนักศึกษา และและในปี พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการปรับโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยได้แบ่งส่วน การบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา  ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มงานธุรการ 
2. กลุ่มงานทุนการศึกษา 
3. กลุ่มกิจกรรมและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4. กลุ่มงานวินัยนักศึกษาและหอพัก 
5. กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
ปรัชญา : 

   บริการด้วยน้ าใจ  โปร่งใส  รวดเร็ว   

วิสัยทัศน์ :  

   กองพัฒนานักศึกษา มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

พันธกิจ  : 
   1. พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนนุการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในด้านคุณธรรมจริยธรรม   
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    2. ให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถศึกษา
และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  
   3. ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา  ทุนการศึกษา การหางานท า และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการประกอบอาชีพ 
  4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
   5. พัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง มี
ระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านกิจการ
นักศึกษา        

 มาตรการที่  1 มีพันธมิตรเครือข่ายงานกิจการนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา  
มาตรการที่  2 มีระบบเทคโนโลยีสารสรเทศเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาอย่าง 

    ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 มาตรการที่  3 มีการวิจัยและพัฒนางานกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ                             

มาตรการที่  4 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและ 
    มาตรฐานที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรการที่  1 เทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม                                                                 
มาตรการที่  2 ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสารถใน 

    การคิดวิเคราะห์         
 มาตรการที่  3   ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม                                                                                      

มาตรการที่  4   ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้รู้จักพัฒนาตนเอง ติดตาม  
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ               
  มาตรการที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักสามัคคี 
    ในหมู่คณะ                  
 มาตรการที่  6 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมี 
    ทักษะภาษาอังกฤษ  
 มาตรการที ่ 7 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้ 
    งานได้ดี                    
 มาตรการที่  8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นดนตรีและกีฬา และมี 
    ความสามารถเชิงศิลป์วรรณกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมี        
 ประสิทธิภาพ                  

      มาตรการที่  1 ด าเนินการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมี  
    ประสิทธิภาพ    
 มาตรการที่  2 พัฒนางานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง                            

มาตรการที่  3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กองพัฒนานักศึกษา เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า   
                    และศิษย์ปัจจุบัน 
 มาตรการที่  1 สร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย                                        

มาตรการที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนางานพัฒนา 
    นักศึกษาของสถาบัน  
 มาตรการที่  3 พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กองพัฒนานักศึกษา บริหารองค์กรด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี                                                    
มาตรการที่  1 จัดท าแผน กองพัฒนานักศึกษา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว                                       
มาตรการที่  2 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง                                      
มาตรการที่  3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี                            
มาตรการที่  4 บริหารงานพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า                               
มาตรการที่  5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                        
มาตรการที่  6 ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ                                                  
มาตรการที่  7 ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาบุคลิกภาพ องค์ความรู้ ทักษะในการ 

    ด าเนินงาน   



 4 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  
SWOT ของกองพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) 
1. กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงานมีการประสานความร่วมมือ ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ท าให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว 
3. มีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันในการท างาน 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับกิจกรรมของนักศึกษา 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรค่อนข้างน้อย ท าให้เงินที่จะลงสู่กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน ไม่เพียงพอ

และท่ัวถึง 
2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษามีภาระงานมาก จึงไม่ค่อยมี

โอกาสและเวลาในการคิดพัฒนางานมากนัก 
3. ระบบการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน เพื่อการรายงานและตรวจสอบยังไม่เป็นปัจจุบัน 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีเครือขา่ยความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง และ

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้มีแนวทางในการด าเนินงานต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเครือข่าย ท าให้มีการด าเนินงานการติดต่อประสานงานทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เกิดความสะดวกคล่องตัว 

3. มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ภัยคุกคาม (Threat) 

1. การเปลี่ยนแปลสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน หลักวิธีการคิดการ
จัดกิจกรรม/โครงการ ท าให้กิจกรรม/โครงการ ที่วางแผนไว้ อาจจะให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ 
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มหาวิทยาลัยครพนม 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานธุรการ งานทุนการศึกษา งานวินัยและหอพัก 
งานกิจกรรมและ

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
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มหาวิทยาลัยนครพนม 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบงาน
ทุนการศึกษา 

- งานให้ค าปรึกษาการใช้
ชีวิตนักศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย 
- งานบริการจัดหางาน
และเสริมสร้างอาชีพ 
- งานทุนการศึกษา (จัดหา
ทุนภายใน/ภายนอก) 
- งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
- งานบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ 

ผู้รับผิดชอบงานวินัย 
และหอพัก 

 

-  งานหอพักเครือข่าย 
- งานวินัยนักศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
-  งานประกันอุบัติเหตุ 
-  งานนักศึกษาวิชาทหาร 
-  งานลูกเสือ 
- งานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- งานสุขภาวะนักศึกษา 
- งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม
และท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

- งานส่งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษา 
- งานส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานบริหารองค์การ
นักศึกษาและสภานักศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

 

 

- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
กิจกรรม 5 ส. 
- งานความเสี่ยง 
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา  มีจ านวนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานตามสัญญา จ านวน 14 คน ดังนี้ 
  1.  พนักงานมหาวิทยาลัย   จ านวน  9 คน 
  2.  ลูกจ้างประจ า    จ านวน  1 คน 
 3.  พนักงานราชการ   จ านวน  1 คน 
 4.  พนักงานตามสัญญา   จ านวน  3 คน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

1. นายวันเฉลิม  อุปราคม รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา 

ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. นายสุรศักดิ์  พรหมศรีสุข พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3 ปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
3. นายกฤติเดช  รัตนโยธิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. นายธนากร  กิตติธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. นางสุมาลี  วงศิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
6. นางสาวสุพรรณิกา  พงษ์พุก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
7. นางสาวศรัณย์พร  ศรีเบ็ญจา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
8. นางพรทิพย์  แอบไธสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
9. นางสาวศศิธร  สิงห์พรหมสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท พนักงานราชการ 
10. นายกฤตภาส  แก้วราชนิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานตามสัญญา 
11. นายอนุชา  ประชานอก นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี พนักงานตามสัญญา 
12 นายธนวิน  สาตสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
13 นายชาลี  บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 
14 นายกฤษฏา  สิงห์เงา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี พนักงานตามสัญญา 
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บทบาทหน้าที่การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับของส านักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝุายบริหาร โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญ คือ 

1. ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา 
2. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและเสนอแนะการจัดการ งานพัฒนานักศึกษา 
3. ก ากับ ติดตาม และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา 
4. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนา

นักศึกษา 
5. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่และหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนานักศึกษา 

     การด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มงานธุรการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ภายในกอง ซึ่งมีงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคลากร  งานการเงินและพัสดุ  งานแผนและงบประมาณ  งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ  งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของกองพัฒนานักศึกษา  การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบ  ประกาศ  นโยบายของมหาวิทยาลัย  ฝุายพัฒนานักศึกษา   

     1.1 สารบรรณ ท าหน้าที่รับและส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้อง ออกเลขท่ีหนังสือภายใน  ออกเลขท่ีหนังสือภายนอก  กลั่นกรองหนังสือที่รับเข้าเพ่ือเสนอผู้บริหาร  
ส่งส าเนาหนังสือ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแจ้งหน่วย  งาน   บริการ
รับและจัดส่งเอกสาร  พัสดุทางไปรษณีย์  บริการรับและส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ไปยังงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยจัดแฟูมเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับจัดแยกหนังสือที่ผู้บริหารสั่งการแล้วส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รับส่งโทรสารทั้งภายในและภายนอกประเทศร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   จัดพิมพ์และท าส าเนาจัดพิมพ์เอกสารราชการภายในและภายนอก จัดพิมพ์งานโครงการและ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจัดท าค าสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมจัดเก็บเอกสารของ
มหาวิทยาลัย เอกสารของกองพัฒนานักศึกษา 
          1.2 บุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  การลา การรวบรวมและ
จัดเก็บใบลา การเดินทางไปราชการของบุคลากร แฟูมประวัติบุคลากร  การประเมินผลของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่าง ๆ ด าเนินการขอเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ า ปี  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การปรับวุฒิ ขอเปลี่ยนต าแหน่งให้กับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
จัดท าค าสั่งกองพัฒนานักศึกษากรณีแต่งตั้งโยกย้าย 
   1.3 การเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงาน เช่น เอกสารล้างเงินยืมการเดินทางไปราชการ  การล้างเงินยืมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของกองพัฒนานักศึกษา และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกับนักศึกษาทั้งในส่วนขององค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  โดยตรวจสอบคุมยอดขออนุมัติและ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ สรุปและจัดท ารายงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเงิน  จัดท า
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รายงานการเงินเป็นรายไตรมาส มีแผนที่จะพัฒนางานการเงินให้มีการจัดท างบการเงินของหน่วยงาน และ
วิเคราะห์สภาวะทางการเงินของหน่วยงาน 

 1.4 งานพัสด ุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เอง ให้รวบรวมเอกสารส่งให้งานพัสดุส่วนกลางด าเนินการ  ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของกองพัฒนานักศึกษา  ให้บริการอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง  การรับและจ่ายพัสดุ   
การเก็บรักษา  ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ การจัดเก็บพัสดุให้เป็นหมวดหมู่  การยืม - รับคืน พัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และนโยบายของผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  วิเคราะห์
และประเมินคุณภาพของพัสดุ ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการใช้พัสดุ  เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และด าเนินการจัดซื้อพัสดุ 

 1.5 งานนโยบายและแผน  
  ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประชุม  รวบรวมจัดท าแผนของบประมาณ ของกองพัฒนา

นักศึกษา  วางแผนการใช้งบประมาณ  ควบคุมการใช้งบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณ  มีแผนที่จะ
พัฒนา ระบบงานให้มีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ และวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริงในแต่
ละกิจกรรม เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลประกอบการจัดท าแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อไป   การศึกษา
ความเป็นไปได้ในโครงการต่างๆ  จัดท าวิเคราะห์รวบรวมการจัดท าโครงการพิเศษต่างๆ  ประสานงานการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการใหม่วิเคราะห์ในเรื่องงบประมาณส าหรับการขอปรับแผน
งบประมาณ  ประสานงานการเสนอขอทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  งานจัดท า
ระบบงานต่างๆ ทางด้านการพัฒนากองพัฒนานักศึกษา  รวบรวม และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน   ก ากับตรวจสอบการประเมินการท างานต่างๆ 
ตามแผนพัฒนา ทั้งระยะกลางแผน สิ้นสุดแผนและข้ันตอนในการด าเนินงาน รวมทั้งการสรุปผลโครงการ  งาน
ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกองพัฒนานักศึกษา  ติดตามผลการประเมินโครงการต่างๆ  ของกอง
พัฒนานักศึกษา การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี  โดยการจัดประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
จัดท าค าของบประมาณจากส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดท าค าของบประมาณของกอง
พัฒนานักศึกษาในระบบค าของบประมาณ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณประจ า
มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ รวบรวม น าเสนองบประมาณเงินรายจ่าย  และรายได้  ก ากับ/ดูแลการจัดท า
ค าของบประมาณหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประสานงานการติดตามรายรับ-รายจ่ายของเงิน
งบประมาณประจ าปีจากกองนโยบายและแผน ประสานงานการติดตาม/วิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติตามแผน  การติดตามและประเมินผล ด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือน ามารวบรวม วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีได้ด าเนินการ  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลที่จะปรับปรุงพัฒนางาน โครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในปีถัดไป และน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือน ามาประมวลผลจัดท าสรุป
รายงานประจ าปี ที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมประจ าปี การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ประจ าป ีการใช้งบประมาณประจ าปี การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตาม แผนการด าเนินงาน แผนเงิน และแผน
งบประมาณมากน้อยเพียงใด 
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1.6 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ งานจัดซื้อส าหรับงานซ่อมบ ารุง งานทะเบียนประวัติ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งาน
ควบคุมดูแลด้านสาธารณูปโภค ส าหรับงานยานพาหนะ มีหน้าที่ ควบคุมและดูแลการใช้ยานพาหนะของกอง
พัฒนานักศึกษา การบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีความพร้อมใช้งานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย 

1.7 งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน และ

จัดท าสื่อการด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์  Facebook และบอร์ดและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้นักศึกษาทราบ จัดเก็บรวบรวมประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเหลือ ประสานงาน แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นแก่นักศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับบริการ 

  1.8 งานประชุม 

   ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชุมและพิธีการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน จัดท าวาระการประชุม 

แจ้งวาระการประชุม ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุม บันทกึการประชุม จัดท า

รายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาและแนะน ากับกิจการนักศึกษา

ในพิธีต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม ประชุมองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

ร้องข้อความร่วมมือ 
     
       2. กลุ่มงานทุนการศึกษา 

  2.1 การให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  
   บริการการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็น

บริการส าคัญที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
กระบวนการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ชีวิต ด้านอารมณ์  ด้าน
วิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน และการเตรียม
ตัวเพ่ืออาชีพ เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงนับเป็นบุคคลที่มี ความใกล้ชิดกับนักศึกษา เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในการท าหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ดังนั้น ผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษา เป็นบทบาทที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมที่จะ
เกื้อหนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรศึกษาหลักการ แนวคิด 
ส าคัญ รวมทั้งกระบวนการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เพ่ือช่วยเหลือให้นักศึกษา สามารถปรับตัวและสามารถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นปกติสุข  ซึ่งจะให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มโดยการให้ค าปรึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย และให้ค าปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเองโดย
นักศึกษา สามารถติดต่อขอรับบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจากนักแนะแนวการศึ กษาและอาชีพ ซึ่ง
ประจ าอยู่ทีก่องพัฒนานักศึกษา  
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  2.2 งานบริการจัดหางานและเสริมสร้างอาชีพ 
 งานบริการจัดหางานและเสริมสร้างอาชีพ เป็นบริการที่จัดให้ส าหรับนักศึกษาที่ มี

ความประสงค์ ต้องการท างานพิเศษเพ่ือหารายได้ส าหรับเป็นทุนการศึกษาในระหว่างการศึกษา  ให้ข้อมูล
แหล่งข่าวการสมัครงาน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เทคนิคและวิธีการสมัครงาน    บริการข้อมูลทางด้านอาชีพ 
มีการเชิญผู้ประกอบการมาให้ความรู้และรับสมัครงานกับนักศึกษาที่สนใจ  เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัด
แรงงาน  ลักษณะงาน ความก้าวหน้าการเตรียมตัวสมัครงานการประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2.3 งานทุนการศึกษา    
        งานทุนการศึกษามีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมและจัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม การพิจารณาและก าหนดคุณสมบัติต่างๆ  ในการรับสมัคร
ขอรับทุนการศึกษา  และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการให้ทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม การ
มอบทุน  การตอบขอบคุณ มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดีเด่น  หรือมีความสามารถพิเศษต่างๆ เพ่ือที่จะได้ศึกษาจนส าเร็จ
เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ   

  2.4 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.และกรอ.) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อได้ศึกษา
ต่อตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา  เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของประเทศในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ    โดยมีขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
การให้บริการข้อมูลข่าวสารการกู้ยืมฯ  การตรวจสอบยื่นแบบค าขอกู้ยืม ตรวจสอบสัญญากู้ยืม  แจ้งยกเลิก
กองทุนกู้ยืมฯ (กรณีลาออก/จบการศึกษา/เสียชีวิต)  กรอกแบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืม ฯ (กรณีจบ
การศึกษา/เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่)  ผ่อนผันการช าระหนี้กองทุนกู้ยืมฯ จัดท ารายงานสถิติการขอกู้ยืม
เป็นรายปี 

    2.5 งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  
              มีหน้าที่ในการให้บริการ จัดท าแผนงานโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ  จัดท า
ฐานข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการ   ประสานงานทุนการศึกษาและสวัสดิการพร้อมรวบรวมข้อมูล
กระบวนวิชาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษาเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
ภาครัฐและเอกชน  ประสานงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
บริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับสมัครนักศึกษา
ใหม ่ บริการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน/การย้ายคณะแก่นักศึกษาพิการและอ่ืนๆ บริการให้
ค าแนะน าการให้บริการทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการผ่านระบบออนไลน์ ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาพิการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยบริการนักศึกษาพิการ  ติดตามและประเมินผลการให้บริการเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพิการ  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของงานบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ 
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  3. กลุ่มงานวินัยและหอพัก 
  3.1 งานวินัยนักศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ 
        มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ปฏิบัติตามแผนงานของงานวินัยนักศึกษา  โดยมีการก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ สั่ง
การ วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา  ปรับปรุงข้อบังคับ  ค าสั่ง  
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับด้านวินัยนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาความถูกต้องของ
เอกสารการเสนอโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย จัดท าคู่มือเอกสารกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านวินัยนักศึกษา จัดท าเอกสารให้ความรู้ด้านการรักษาวินัยนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา
และท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 

  3.2 งานหอพักเครือข่าย 
        มีหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการหอพัก จัดประชุมหารือแนวทางและมาตรการ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการด้านการบริการหอพักเครือข่ายที่พักอาศัย   ให้มีความเป็นระเบียบ
สะอาด  สะดวกสบายและปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการพักอาศัยของนักศึกษา  ตลอดจน
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ต่อติดประสานงานและลงนามความร่วมมือกับ
เจ้าของหอพักในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการพักอาศัย ความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมภายใน
หอพัก  การจัดท าแผนและมาตรการปูองกัน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยงข้อง ด าเนินการประชุมในส่วนที่
ผู้ประกอบการ และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษา  ให้บริการย้ายทะเบียนบ้านเข้า - ออก ในทะเบียนบ้านของ
มหาวิทยาลัย 

   3.3  งานประกันอุบัติเหตุ  
     มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ การจัดท าแผนการประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาประจ าปี 
การจัดหาหน่วยงานที่ให้ประโยชน์ต่อนักศึกษา  การจัดเก็บเบี้ยประกัน การรับค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุ การจัดท าและการตรวจสอบกรมธรรม์ การติดต่อประสานงานในการจัดท าประกันกับบริษัท  
การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนถึงการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยด้านการจราจร 

  3.4 งานนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี 
         มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับ  นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี โดยกองพัฒนา

นักศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานกลาง มีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ดังนี้   ติดต่อประสานงานผู้ก ากับวิชา
ทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร  
ลูกเสือ เนตรนารี   จัดท าบันทึกขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ   การจัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงานหลักของการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปีการศึกษาต่างๆ   
จัดท าแผนการด าเนินโครงการ  กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี  และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ด าเนินการแจ้งแผนการฝึกและการฝึกทบทวนวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 , 
3, 4, 5 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมทราบ 
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  3.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  จัดกิจกรรมพัฒนาวินัยและจริยธรรม
นักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีวินัยทั้งต่อ
ตนเองและสังคม  ตลอดจนก าหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านวินัยและ
จริยธรรมโครงการรณรงค์ปูองกันต่อต้านยาเสพติดเพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยยาเสพติด  และโครงการ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและสุขภาพ  ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยด้านการแต่งกายของนักศึกษา ท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสอบสวนวินัยนักศึกษา     

 
  3.6 งานสุขภาวะและสวัสดิการนักศึกษา 
        มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้  และเสริมสร้างสุขภาวะให้นักศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ  

ควบคุมก ากับดูแลผู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ าหน่ายอาหาร-
เครื่องดื่ม และถูกสุขอนามัย  ควบคุมดูแลด้านระเบียบวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหารของนักศึกษา  
ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ที่จ าหน่ายอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ หรือ
องค์การอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติแก่ผู้จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม จัดหาสวัสดิการที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย 

4. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.1 งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  

     มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา  ให้เป็นผู้มีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย  จัดท าแผนพัฒนา  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักศึกษา  
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม การท างานเพ่ือส่วนร่วม 
ชุมชนและสังคม  เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม การอบรมและพัฒนาผู้น านักศึกษา การออกค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน การสร้างจิตอาสา ฯ  ด าเนินงานเกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้
จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน (To Be Number One) วัน
เอดส์โลก วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ กิจกรรมปลูกปุา ฯ ยังให้การก ากับดูแลการด าเนินงาน
เกีย่วกับสนับสนุนกิจกรรมด้านชมรม เช่น ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมค่ายอาสาพัฒนาฯ ชมรม to be 
Number oneฯ สนับสนุนกิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมผู้น านักศึกษาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา เป็นต้น 

   4.2 งานส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯโดยได้
ก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด
ศิลปะวัฒนธรรมสู่สังคมอย่างเป็นระบบส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับสนับสนุนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เช่น  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลประเพณีตาม
ค่านิยมของชาวไทย    จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลประเพณีเนื่องในพุทธศาสนา จัดกิจกรรมที่เนื่องในวันส าคัญ
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ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ งานสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เช่น จัดการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับนาฏศิลป์  ดนตรีไทยและการแสดงแบบพ้ืนเมือง จัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ศึกษาวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย และการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม  
      4.3 งานกีฬาและนันทนาการ      

    มีหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพพลานามัยของ
นักศึกษา บุคลากร  รวมถึงประชาชนทั่วไป   โดยการจัดกิจกรรมกีฬา การฝึกสอน การฝึกอบรม การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการจัดส่งนักกีฬา นักศึกษา บุคลากร  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ก าหนดและพัฒนามาตรฐาน อาคารสถานกีฬา สนามกีฬา พื้นที่นันทนาการ  ก าหนดเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายและเทคนิคการกีฬาให้บริการในด้านการเก็บตัวนักกีฬา การฝึกซ้อม การฝึกสอน การเรียน
การสอน การจัดการแข่งขัน และให้บริการด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดกิจกรรมนันทนาการ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ การจัดการประกวด แข่งขัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการ พฒันาบุคลากรทางด้านการกีฬา และนันทนาการ บริหารจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  สร้างเครือข่ายและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 4.4 งานบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา   
       มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเอง  ได้ฝึกให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับและฝึกฝนในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย  โดยอยู่ในรูปแบบ
ขององค์กรนักศึกษาต่าง ๆ  ทั้งนี้  รวมทั้งอ านวยความสะดวกการประสานงานในเรื่องอุปกรณ์  ยานพาหนะ  
และการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายใน  ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้กิจกรรมนักศึกษา
ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในพันธกิจ  ที่วางไว้  ทั้งนี้  รวมถึงการก ากับดูแลใน
เรื่องการจัดโครงการและงบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของนักศึกษาด้วย   การประสานงาน
กลุ่มองค์กรกิจกรรมและเครือข่ายกิจกรรมต่างๆ  โดยให้การสนับสนุน  ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ และสนับสนุนนักศึกษาในการท า
กิจกรรมของทุกองค์กรนักศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  และระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการอ านวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์ยานพาหนะและการ
ประสานงานกับบุคคล  เครือข่าย  หน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

5. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
   ด าเนินงานเกี่ยวกับการประสานชุมชนและศิษย์เก่า  เพ่ือให้การสนับสนุนชุมชนใน

ด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ จัดท าข้อมูลศิษย์เก่า จัดท าท าเนียบศิษย์เก่าดีเด่น การจัดงานศิษย์เก่า  จัดให้บริการเว็บ
บอร์ดศิษย์เก่าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
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5.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา / 5 ส / ความเสี่ยง 
    มีหน้าที่ในการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กองพัฒนานักศึกษา  และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ทั้งนี้ให้มีการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษา ตามภารกิจหลักทั้ง  ระดับสถาบันและคณะ/ส านัก/กอง และ
อ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบและกลไกหลักในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  จัดท าคู่มือน า
นโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ รวบรวม / ระบุ / วิเคราะห์ / ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผน
ปูองกัน หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน  เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการการควบคุมภายใน  
จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  จัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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นโยบายเพื่อการพัฒนานักศึกษา 

 
  1. กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา เป็นไป  
    ตามวงจร PDCA  
  2. การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา ให้มีการท าวิจัยควบคู่ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยกับอาจารย์  
    น าองค์ความรู้ใหม่ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  3. ให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น เสริมสร้างความรู้ทาง 
    วิชาชีพ วิชาการ 
  4. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างคณะ 
  5. การด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ 
   ปรึกษากิจกรรมดูแลอย่างใกล้ชิด 
  6. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ตารางท่ี 1  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือภายใน/ภายนอก  

 
ที ่
 

รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจาก
หน่วยงาน  
 

 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือ 
 

                                         ไม่ถูกต้อง/แก้ไข 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

3. เจ้าหน้าที่ประทับตราลง
รับหนังสือ 
 

 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ
หนังสือในทะเบียนรับ
หนังสือ 
 

 

5 นาที 
งานสาร
บรรณ 

5. เจ้าหน้าที่เสนอ
ผู้อ านวยการกอง 
พิจารณามอบหมาย 
 
 

 

10 นาที ผู้อ านวยการ 

6. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการ 
 

 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

7. เจ้าหน้าที่ส าเนาเอกสาร/
จัดเก็บเอกสาร 
 

 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ตรวจสอบหนังสือ 

รับหนังสือจากหน่วยงาน 

ประทับตรารับหนังสือ 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 

เสนอผู้อ านวยการ 
พิจารณามอบหมาย 

ส่งเอกสารใหผู้้เกีย่วข้องไปด าเนินการ 

ส าเนา/จัดเก็บเอกสาร 
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ตารางท่ี 2  ขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งออกเลขหนังสือ   

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจาก

เจ้าของเรื่อง 
 

 
5 นาที 

งานสาร
บรรณ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือ 
 
 
 

 

5 นาที 
งานสาร
บรรณ 

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
หนังสือส่งและ
ด าเนินการออกเลขท่ี
หนังสือ 
 

 

5 นาที 
งานสาร
บรรณ 

4. เจ้าหน้าที่เสนอ
ผู้อ านวยการกอง 
พิจารณาลงนามเพ่ือ
เสนอผู้บริหาร/ คณะ/
วิทยาลัย 
 

 

5 นาที ผู้อ านวยการ 

5. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสารให้งานสาร
บรรณกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 
และน าส่งเอกสารไปที่
คณะ/วิทยาลัย 

 

45 นาที 
งานสาร
บรรณ 

6. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
1 วัน ผู้บริหาร 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของหนังสือ 

รับหนังสือจากต้นเรื่อง 

ลงทะเบียนและออกเลขหนังสือ 

เสนอผู้อ านวยการ 
พิจารณาลงนาม 

จัดส่งเอกสารให้งานสารบรรณกลาง / 
น าเอกสารส่งคณะ/วิทยาลัย 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

น ากลับไปแกไ้ข 
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ตารางท่ี 3  ขั้นตอนการขออนุมัติการลาประเภทต่างๆ  

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. บุคลากร กรอกข้อมลู และส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการขออนุมตัิ
การลา ปุวย ลากิจ  ลา
พักผ่อน  คลอดบุตร อุปสมบท 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

 

3 นาที งานธุรการ 

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบจ านวนวันลา 
 
 
 
 

 

2 นาที งานธุรการ 

3. เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้อ านวยการ
กองพิจารณา อนุญาต / ไม่
อนุญาต 
 
 
 

 

5 นาที ผู้อ านวยการ 

4. เจ้าหน้าท่ีน าส่งใบลาหลังจาก
ที่ ผู้อ านวยการกองอนุญาต 
ไปยังกองบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(กจ.) 
 
 

 

30 นาที งานธุรการ 

5. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลวันลา 
 
 

 

2 นาที งานธุรการ 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

กรอกเอกสารไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบน ากลับไปแก้ไข 

กรอกข้อมูลขออนุมัติ การลา ปุวย 
ลากิจ พักผ่อน คลอดบุตร 

รับเอกสารและ
ด าเนินการตรวจสอบ 

เสนอผู้อ านวยการกอง 

น าส่งใบลาให ้
กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กจ.) 

ส าเนา/จัดเก็บข้อมูล 



 21 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ตารางท่ี 4  ขั้นตอนการขออนุมัติแผนและงบประมาณ  

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. บุคลากรกองพัฒนา

นักศึกษา ประชุม วางแผน 
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลในปีท่ี
ผ่านมาประกอบ 

 

1 วัน 
บุคลากรกอง

พัฒนานักศึกษา 

2. รวบรวมและจดัพิมพ์
แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและ
โครงการ/กิจกรรม 

 

1 วัน งานแผน 

3. เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้อ านวยการ
กองพิจารณา รายละเอียด
ความคุ้มค่าของโครงการ 
 

 

1 ช่ัวโมง ผู้อ านวยการ 

4. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง ส่งไปกองนโยบาย
และแผน  
 

 

1 วัน งานแผน 

5. เจ้าหน้าท่ีและผู้อ านวยการ
กองน าเสนอข้อมูลต่อเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ 
 

 

2 ช่ัวโมง ผู้บริหาร 

6. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ
เอกสาร 
 

 
5  

นาที งานแผน 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

   น ากลับไปแก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้อ านวยการกอง 

น าส่งเอกสารไปท่ีกองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบด ี

ส าเนา/จัดเก็บข้อมูล 

รวบรวมและจดัท าแผนงาน  
โครงการ/กิจกรรม 

เสนอผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 5  ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง   

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง/ 

ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย
หรือผู้รบัจ้าง/ขอใบเสนอ
ราคา 
 
 

 

2 วัน เจ้าของเรื่อง 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย
ผ่านผู้อ านวยการกอง 
 
 

 
1 วัน งานพัสด ุ

3. เจ้าหน้าท่ีเสนออธิการบดี
พิจารณา 
 
 
 

 

1 ช่ัวโมง ผู้อ านวยการ 

4. เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างให้หัวหน้าพัสดลุงนาม/
ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจา้งเซ็น
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ตดิอากร
สแตมป์ในใบสั่งจ้าง /แจ้งผล
การจัดซื้อ/จัดจา้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รบัจ้างเพื่อด าเนินการ
จัดส่งสินคา้ 

 

1 วัน งานธุรการ 

5. ตรวจรับสินค้าและเอกสาร
ให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จดัจ้าง จัดท าเอกสาร
ตรวจรับพสัดุให้
คณะกรรมการลงนาม 

 

 

 

 
คณะกรรมการ

ตรวจรับ/
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

   น ากลับไปแก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท าเอกสาร/ตกลงราคา/ขอใบ
เสนอราคา 

เสนออธิการบด ี

จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ติดต่อผู้ขายหรือผู้
รับจ้างเซ็นใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง /แจ้งผลการ

จัดซื้อ/จดัจ้าง 

บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจรับสินค้าและจดัท า
เอกสารตรวจรับให้

คณะกรรมการลงนาม 
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 (ตารางที่ 5 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ต่อ) 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการลงบัญชี

พัสดุ/จดัท ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

2 วัน งานพัสด ุ

7. เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบเบิกพัสด/ุ
ลงระบบ 3 มิต/ิE-GP/PO 
 
 

 

1 วัน งานพัสด ุ

8. เจ้าหน้าท่ีน าเอกสารที่
เกี่ยวข้องส่งงานการเงินเพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 

 

1 ช่ัวโมง งานพัสด ุ

9. เจ้าหน้าท่ีส าเนาเอกสารและ
จัดเก็บข้อมลู 
 
 

 

1 วัน งานธุรการ/
พัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

มอบงานการเงินเพื่อด าเนินการเบกิจ่าย 

ส าเนา/จัดเก็บข้อมูล 

จัดท าใบเบิกพัสด/ุลงระบบ 3 มิต/ิE-GP/PO 

ลงบัญชีพัสดุ/จัดท ารายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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ตารางท่ี 6  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่   

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ดูแลความเรียบร้อยของกอง

พัฒนานักศึกษา ช้ัน 4 
 
 
 

 

 งานอาคารฯ 

2. หากพบอุปกรณ์ช ารดุ 
ด าเนินการจัดท าเอกสารขอ
ซอ่มแซมหรือเปลีย่นแก้ไข
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได ้
 

 

1 วัน งานอาคารฯ 

3. เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้อ านวยการ
กองพิจารณา  
 
 
 

 

30 นาที ผู้อ านวยการ 

4. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัท า
เอกสารจดัซื้อจัดจ้าง ให้ช่าง
มาซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ ์
 

 

1 วัน งานอาคาร/ 
งานพัสด ุ

5. เจ้าหน้าท่ีเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 
 
 

 

1 วัน ผู้บริหาร 

6. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ
เอกสาร 
 

 
30 นาที งานธุรการ/งาน

อาคาร 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

   น ากลับไปแก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อาคารปฏิบตัิงาน 
กองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 4 

เสนอผู้อ านวยการกอง 

ติดต่อช่างและด าเนินการจัดท าเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส าเนา/จัดเก็บข้อมูล 

ตรวจสอบพบอุปกรณ์ช ารดุเสียหาย 

เสนอผู้บริหาร 
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ตารางท่ี 7  ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. รับมอบหมายงานด้าน

ออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์
ต่างๆ 
 
 
 

 

1 วัน เจ้าของเรื่อง 

2. ด าเนินการออกแบบงานสื่อ
ประชาสมัพันธ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 

1 วัน งาน
ประชาสมัพันธ์ 

3. รวบรวมและบันทึกภาพใน
กิจกรรมต่างๆ ของกอง
พัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 
 
 

 

2 วัน งาน
ประชาสมัพันธ์ 

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ภาพกิจกรรมตา่งๆ 
ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม 

 

1 วัน งาน
ประชาสมัพันธ์ 

 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานธุรการ 

เขียนโดย : งานธุรการ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
 

เขียนโดย :  
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

รับมอบหมายจากเจา้ของเรื่องให้
ออกแบบสื่อ 

บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

ออกแบบสื่อประชาสมัพันธ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพกิจกรรม
ต่างๆ 
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ตารางท่ี 8  ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุนการศึกษา 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ, มูลนิธิฯ, ห้างร้าน, 
บริษัท, สมาคมฯ ส่งประกาศรับ
สมัครทุนการ ศึกษาเพื่อให้
หน่วยงานด าเนินการประกาศรับ
สมัครนักศึกษาผู้สนใจรับ
ทุนการศึกษา และแนบใบสมัครฯ 
จากต้นเรื่อง 

 
 

 
1 วัน 

2. งานทุนการศึกษาจัดท าบันทึกขอ
อนุญาตให้ผู้บริหารลงนาม เพือ่
น าส่งเอกสารประกาศรับสมัคร
ทุน                  

1 วัน 

3. กรณีเร่งด่วนแจ้งให้คณะ/
วิทยาลยั ทราบทางออนไลน์ 
(อีเมล,์ Facebook)  

1 วัน 

4. คณะ/วิทยาลัย รวบรวมใบสมัคร
ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา  

7-14 วัน 

5. กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ
หลักฐานใบสมัครและแต่งต้ัง
กรรมการเพื่อคัดเลือก โดยวธิีการ
สัมภาษณ์ หรือพิจารณาจาก
เอกสารใบสมัคร เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาตามจ านวนที่ระบุใน
ประกาศ 

3 วัน 

6. กองพัฒนานักศึกษาส่งเอกสารใบ
สมัครและหลักฐานของผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือก กลับไปยังหน่วยงาน
ที่ประกาศมอบทุนการศึกษา 

 

7. หน่วยงาน แจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน 
(ขึ้นกับหนว่ยงานแจ้งกลับมา) 

 

8. รับเช็คหรือเงินโอนจากเจ้าของ
ทุน 

1 วัน 

9. น าเช็คเข้าบัญชีเงินรับฝากของ
มหาวิทยาลัย และให้คณะท า
เร่ืองเบิกจ่ายให้นักศึกษา 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

สป.อว., มูลนิธิ, ห้างร้าน, บริษัท, สมาคม                                         
ส่งประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อด าเนินการ 

กรณีเร่งดว่นแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย 
ทราบทางออนไลน์ (อีเมล,์ Facebook)  

งานทุนการศึกษาจัดท าบันทึกขออนุญาต ให้
ผู้บริหารลงนาม เพื่อน าส่งเอกสารรับสมัครทุน          
(ประมาณ 1 สัปดาห์) 

ส่งใบสมัครขอรับทุนไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อ
คัดเลือกในเบื้องต้น (5 วัน) 

คณะ/วิทยาลัย รวบรวมใบสมัครส่งมายังกอง
พัฒนานักศึกษา (ภายในรายละเอยีดที่ก าหนด) 

กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบหลักฐาน
ใบสมัครและคัดเลือกนักศึกษา (3 วัน) 

สกอ., มูลนิธิ, ห้างร้าน, บริษัท, สมาคม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาที่ได้รับทุน  (ขึ้นกับหนว่ยงานแจ้งกลับมา) 

น านักศึกษาไปรว่มพิธีมอบทุนการศึกษา (1 วัน) รับเช็คหรือเงินโอนจากเจ้าของทุน (1 วนั) 

น าเช็คเข้าบัญชีเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย และให้
คณะท าเร่ืองเบิกจ่ายให้นักศึกษา (2 สัปดาห์) 
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ตารางท่ี 9  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  เสนอร่างรายชื่อคณะกรรม 

การและคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา 

 
 

 
15 วัน 

2. พิจารณา ก าหนดการ  
แผนปฏิบัตริาชการ และ
เอกสารที่เกีย่วข้องติดตาม 
ตรวจสอบตามขั้นตอน 

4 ครั้ง 
ครั้งละ  
1 วัน 

3. ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่
ลงทะเบียนขอรหสัผา่น
ล่วงหน้า โดยยังไม่ต้องระบุ
สถานศึกษา กรอกข้อมูล
ส่วนตัวโดยจะมีการ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร ์

30 วัน 

4. ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่และผู้
ขอกู้ยืมรายเกา่ยื่นแบบค า
ขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-studentloan 

120 วัน 

5. สถานศึกษาบันทึกกรอบ
วงเงินตามใบเสร็จ/หรือใบ
แจ้งหนี ้ประกาศรายชื่อ 
ตรวจสอบสัญญาและ
เอกสารแนบ /หรือยืนยัน
แบบลงทะเบียนเรียนใน
ระบบ e-studentloan 

30 วัน 

6. สถานศึกษาส่งเอกสาร
สัญญากู้ยืมเงินและแบบ
ลงทะเบียนเรียนใหผู้้บริหาร
สถานศึกษาลงนามและ
จัดการส่งเอกสารไปยังบมจ.
กรุงไทย 

15 วัน 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการกองทุนฯ  
 

จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ  
 

ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-studentloan  

 

สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน 
และแบบลงทะเบียนเรียนให ้

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (15 วัน) 

สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อ ตรวจสอบ

สัญญา /หรือยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน  

ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า  
โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา 

(ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไมต่้องด าเนนิการขั้นตอนนี้)  
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1. รวบรวมข้อมลูนักศึกษาท่ีมีความ

บกพร่องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
2 วัน 

2. แจ้งไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อ
ส ารวจจ านวนนักศึกษาพิการ 30 วัน 

3. ให้ข้อมูลการให้บริการ/แจ้งเรื่อง
เงินอุดหนุนทางการศึกษา
สอบถามนักศึกษาถึงความ
ต้องการในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 

1 วัน 

4. นักศึกษาแจ้งความประสงค์
ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาพิการ 

5 วัน 

5. ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารยผ์ู้สอน/หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจ 
และให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษา 

5 วัน 

6. ส่งหลักฐานและกรอกแบบฟอรม์
แสดงความจ านงเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาพิการ 

10 วัน 

7. ท าเรื่องเบิกจ่ายเงินแก่นักศึกษา 3 วัน 

8. ส ารวจซ้ าทุกภาคการศึกษา 
ติดตามผลและจัดท าเป็น
รายงาน 

5 วัน 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

รวบรวมข้อมูลนักศกึษา 
 

ส ารวจนักศึกษาพิการ 
 

นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรบัเงินอุดหนุนทางการศึกษา 

ประสานอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจ และช่วยเหลือนกัศึกษา 

 

แจ้งข้อมลูที่เกี่ยวข้องให้นักศกึษาพิการทราบ 
 

ส่งหลักฐานและกรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงเพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

ท าเร่ืองเบิกจ่ายเงินแก่นักศึกษา 

ส ารวจซ้ าทุกภาคการศึกษา ติดตามผลและ 
จัดท ารายงาน 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนงานบริการจัดหางานและเสริมสร้างอาชีพ   

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1. ส ารวจต าแหน่งงานว่างที่สามารถ

รับนักศึกษาเข้าท างานจากผู้จ้าง
งานหรือจัดหางานจังหวัด 

 
 

 
1 สัปดาห ์

2. ประชาสมัพันธ์ข่าวรับสมัครงาน
พิเศษระหว่างเรียนไปยังนักศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทาง
เว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์และ
บันทึกข้อความ  

5 วัน 

3. บันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีสมัคร
ท างานพิเศษระหว่างเรยีน  

1 สัปดาห ์

4. รับการตดิต่อจากนายจ้างถึง
รายละเอียดการท างาน  

1 สัปดาห ์

5. โทรศัพท์ตามตัวนักศึกษาท่ีหอพัก
หรือบ้านตามที่นักศึกษาใหเ้บอร์
โทรศัพท์ไว้ เพื่อประสานงาน
นักศึกษาในรายละเอียดงานให้กับ
นายจ้าง 

1 วัน 

6. อบรมนักศึกษาก่อนปฏิบตัิงานจริง 1 วัน 
7. จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาหา

รายได้ระหว่างเรียน  
1 สัปดาห ์

8. ติดตามผลการท างานของ
นักศึกษา 

1 สัปดาห ์

9. จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้
นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับบณัฑิตที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาเพื่อการ
ตัดสินใจในสาขาอาชีพท่ีบัณฑิต
ใหม่สนใจ 

1 สัปดาห ์

10. จัดโครงการตลาดนดัแรงงานสรา้ง
อาชีพมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้นักศึกษาท่ีจะ
ก้าวสู่ตลาดแรงงาน 

1 สัปดาห ์

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ส ารวจต าแหน่งงานว่าง 

ประชาสมัพันธ์ข่าวรับสมัครงานพิเศษระหว่างเรยีนไปยัง
นักศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รับการตดิต่อจากนายจ้างถึงรายละเอียดการท างาน 
 

โทรศัพท์ตามตัวนักศึกษาท่ีหอพักหรือบ้านตามที่นักศึกษาให้
เบอร์โทรศัพท์ไว ้

บันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีสมัครท างานพิเศษระหว่างเรียน 

อบรมนักศึกษาก่อนปฏิบตัิงานจริง 
 

จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาหา
รายได้ระหว่างเรียน  

 

ติดตามผลการท างานของ
นักศึกษา 

จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา 
สาขาอาชีพท่ีบัณฑิตใหม่สนใจ 

จัดโครงการตลาดนดัแรงงานสรา้ง
อาชีพมหาวิทยาลัยนครพนม 
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ตารางท่ี 12  ขั้นตอนงานให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิต 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
 

 
2. จัดระบบการดูแลนักศึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคมุ
ก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ ์

 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใน
คาบ Home room หรือเวลาที่ให้
การดูแลนักศึกษาในโอกาสอื่นๆตาม
ความเหมาะสม 

 

4. กรณีนักศึกษาไม่มีปญัหา อาจารยท์ี่
ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าใน
ด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียน 
การวางแผนการเรียน ผลการเรียน 
ลักษณะของนักศึกษารายบุคคล 
ติดตามความส าเร็จ 

 

5. กรณีนักศึกษามปีัญหา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิเคราะห์และหาทาง
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
ทางการเรียนหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  เพื่อแก้ปัญหา
ต่อไป 

 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรม
และผลการเรยีนของนักศึกษา
หลังจากให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานทุนการศึกษา 

เขียนโดย : งานทุนการศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ 
 

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

กรณีนักศึกษามีปญัหา 
 

ติดตามความส าเร็จ 

การบริการให้ค าปรึกษาฯ 
 

กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา 
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ตารางที่ 13  ขั้นตอนการจัดหาบริษัท / ท าประกันอุบัตเิหตุนักศึกษา 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ /ประกาศ
มหาวิทยาลยันครพนม เพื่อ
หาบริษัทประกันภัย 

 
 

 
45 นาที 

2. ติดต่อ ประสานงานบริษัท 
เพื่อให้มาเสนอความ
คุ้มครอง 

30 วัน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกบริษัท
ประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา 

2 ช่ัวโมง 

4. ได้ตัวแทนบริษัทประกัน
อุบัติเหตุนักศึกษา  
 
 

3 ช่ัวโมง 

5. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเก็บ
เอกสารสัญญา/ข้อตกลง 
 
 

30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานวินัยนกัศึกษา 

เขียนโดย : งานวินัยนักศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 
 

จัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ฯ 
 

จัดท าสัญญา /ตรวจสอบเอกสาร /ลงนาม 
 

จัดเก็บเอกสาร 

จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ 
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ตารางที่ 14  ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาท่ี

ต้องการเรียนเป็นนักศึกษา
วิชาทหาร ปีท่ี1และปีท่ี 4 

 
 

 
15 วัน 

2. กรอกใบรายงานตัว รด.1 
และ รด 2 1 วัน 

3. ลงช่ือในบัญชีนักศึกษาวิชา
ทหาร  1 วัน 

4. เลื่อนช้ันนักศึกษาที่เรียน
นักศึกษาวิชาทหารอยู่แล้ว 
และโอนย้ายมาจาก
สถานศึกษาอ่ืน 

2 วัน 

5. จัดท าบัญชรีายชื่อแต่ละชั้น
ปีๆ ละ 1 ชุดส่งไปยังศูนย์
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

 

 

 
 

2 วัน 

 

 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานวินัยนกัศึกษา 

เขียนโดย : งานวินัยนักศึกษา 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
 

เขียนโดย :  
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แบบ รด.2 เลื่อนช้ันปี ที่ 2-ปี5 

 

ประกาศรับสมคัรนักศึกษาวิชาทหาร ปีท่ี1 และปีที่ 4 

กรอกใบรายงานตัว รด.1 และ รด 2 

ปฏิบัติคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย 

ประกาศผลปีท่ี 1 บัญชีนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านเกณฑ์  

 

ลงระบบ นรด.บัญชีนักศึกษา
วิชาทหารที่หน่วยวิชาทหาร  

บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกช้ันปี 
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ตารางท่ี 15  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี งานกจิกรรมนักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลยันครพนม 
จัดท าปฏิทินกิจกรรม/ท านุฯ 
(กลาง) มหาวิทยาลัย 
 

 
 

 1 วัน 

2. จัดท าประกาศปฏิทินกิจกรรม/
ท านุฯ (กลาง) มหาวิทยาลยั 

 
1-4 วัน 

3. ประกาศใช้ปฏิทินกิจกรรม/ 
ท านุฯ และน าส่งให้คณะ/วิทยาลัย
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ 
 

1 วัน 

4. ด าเนินการเสนอโครงการฯ ตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี (ตาม
ปฏิทินกิจกรรม/ท านุฯ) 
 

1-5 วัน 

5. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ตามปฏิทินกิจกรรม/
ท านุฯ) 
 

ระยะเวลา
ตามที่
ก าหนด 

6. ประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัด
โครงการ 
 

1-3 วัน 

7. สรุปผลและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร ่
ผลการด าเนินงาน 
 
 

1-5 วัน 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานกิจกรรมและท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

เขียนโดย : งานกิจกรรม 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดา้นกิจกรรม/ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านกิจกรรม/ท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ/ประเมินความส าเร็จตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/ท านุบ ารุงฯ  
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

สรุปผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

เสนอแผน 

ต่อ กบ. กบง. 
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ตารางท่ี 16  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ขององค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา 
 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1. ประกาศเลือกตั้งองค์การ

นักศึกษา/สมาชิกสภานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
 

 
 

 
1 วัน 

2. ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
องค์การนักศึกษา/สภา 
นักศึกษา 
 

1-4 วัน 

3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา 
และลงคะแนนเลือกนายกองค์การ
ฯ /ประธานสภานักศึกษา 
 

1 วัน 

4. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ
นักศึกษา/สภานักศึกษา 
 

1-5 วัน 

5. จัดประชุมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม/ท านุฯ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (ตามปฏิทินกิจกรรม/
ท านุฯ) 
 

ระยะเวลา
ตามที่
ก าหนด 

6. ประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัด
โครงการ 
 

1-3 วัน 

7. สรุปผลและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร ่
ผลการด าเนินงาน 
 
 

1-5 วัน 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานกิจกรรมและท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

เขียนโดย : งานกิจกรรม 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการองคก์ารนักศึกษา/สภานักศึกษา 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีขององค์การนักศึกษา/ 
สภานักศึกษา 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ/ประเมินความส าเร็จตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/ท านุบ ารุงฯ  
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

สรุปผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

เสนอแผน 

ต่อ กพน. กบ. กบง. 
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ตารางท่ี 17  ขั้นตอนการต่ออายุชมรม/จัดตั้งชมรมใหม่ และจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน  
                    ขององค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา 
 
ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1. ประกาศต่ออายุชมรม/จัดตั้งชมรม

ใหม ่
 

 
 

 
1 วัน 

2. เสนอเอกสารต่ออายุชมรม/ 
จัดตั้งชมรมใหม่ ผ่านกองพัฒนา 
นักศึกษา 
 

1-4 วัน 

3. ประกาศชมรมที่ผ่านการอนุมัติให้
ต่ออายุและจัดตั้งชมรมใหม ่
 

1 วัน 

4. ชมรมเสนอโครงการฯ 
งบประมาณเพื่อพิจารณาขอรับ
จัดสรร 
 

1-5 วัน 

5. ประกาศการจัดสรรงบประมาณ
และด าเนินงานตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

ระยะเวลา
ตามที่
ก าหนด 

6. ประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัด
โครงการ 
 
 

1-3 วัน 

7. สรุปผลและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและเผยแพร ่
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

1-5 วัน 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานกิจกรรมและท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

เขียนโดย : งานกิจกรรม 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ประกาศให้ด าเนินการต่ออายุชมรม/จัดตั้งชมรมใหม ่

ประกาศชมรมที่ได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุและจัดตั้งใหม่ 

ด าเนินโครงการ/กจิกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประเมินตัวช้ีวัดของโครงการ/ประเมินความส าเร็จตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เสนอโครงการ/กจิกรรม และงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

 

สรุปผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

เสนอต่ออธิการบด ี

ผ่าน ผอ. กพน.  
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ตารางที่ 18  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกีฬา 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  จัดท าก าหนดแผนงาน 

ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง    
 

 
 

 
2 วัน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
 

1 วัน 

3. รับสมคัร/คัดเลือกนักกีฬา
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการทีม่หาวิทยาลยัส่ง
เข้าร่วม 
 

30 วัน 

4. เข้าร่วมการแข่งขันตาม
รายการที่ปรากฏ 
 

7-8 วัน 

5. สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อ
รายงานผู้บริหารทราบ 
 
 

30 วัน 

6. น าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนานักกีฬาในปีถัดไป 
 
 
 

30 วัน 

 

  

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานกิจกรรมและท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

เขียนโดย : งานกิจกรรม 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ก าหนดแผนงาน  ประชุม ผู้เกี่ยวขอ้ง 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

รับสมัคร/คัดเลือกนักกีฬา 
 

น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา 
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ตารางที่ 19  ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  จัดท าก าหนดแผนงานการ

ประชุมใหญ่ สมาชิสามัญ
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยันครพนม เพื่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการ ฯ   
 

 
 

 
45 นาที 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

30 วัน 

3. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารกิจการสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม 
 

2 ช่ัวโมง 

4. จัดท าเอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
กิจการสมาคมศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยันครพนม 
 

3 ช่ัวโมง 

5. จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 

30 วัน 

6. จัดท าสรุปรายงานการ
ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ/
กิจกรรมตามมติที่ประชุม 
 

 

7. ด าเนินงานตามแผนงาน/
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เขียนโดย :  
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เขียนโดย : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

ก าหนดแผนงานการประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยันครพนม เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ ฯ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
 

จัดท าเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม 

จัดประชุมคณะกรรมการ 
 

จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม 

 

สรุปวาระการประชุมและเสนอพิจารณาลงนาม 
 

ด าเนินงานกิจกรรม แผนงานกิจกรรม 
 มอบหมายหน้าที่ 
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ตารางที่ 20  ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  เสนอร่างรายชื่อคณะกรรม 

การประกันคุณภาพ ฯ ต่อท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
 

 
5 วัน 

2. พิจารณา องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ฯ 
ค่าเปาูหมายรายตัวบ่งชี้ 
ติดตาม ตรวจสอบตามขั้นตอน 

4 ครั้ง 
ครั้งละ  
1 วัน 

3. น าผลการพิจารณา องค์ประ 
กอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน ฯ ค่าเปูาหมายรายตัว
บ่งชี้ มาจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพกองพัฒนานักศึกษา 
และเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ  

5 วัน 

4. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรโดยการจัดให้มี
วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาให้ความรู้แก่บุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา 

1 วัน 

5. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)โดยการรวบรวม
เอกสารและผลการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน  

1 วัน 

6. รวบรวมเอกสารส่งงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

2 วัน 

7. รับการตรวจประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินท่ี
แต่งตั้งโดยงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 วัน 

8. น าข้อแนะน าจากผู้ประเมินมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

2 วัน 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เขียนโดย : งานประกันคุณภาพ 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ  
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
แก่บุคลากร 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จัดท าคู่มือ และเผยแพร่ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
 

รวบรวมเอกสารส่งงานประกันคณุภาพ ฯ 

รับการตรวจประเมิน 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ  IP PLAN 
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ตารางที่ 21  ขั้นตอนการปฏิบัติงานความเสี่ยง 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  เสนอร่างรายชื่อคณะกรรม 

การบริหารความเสี่ยง ฯ ต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 
 

 
5 วัน 

2. พิจารณาจัดท าแผนและ
ก าหนดนโยบายบริหาร
ความเสีย่ง ประจ าปี
การศึกษา 
ติดตาม ตรวจสอบตาม
ขั้นตอน 

4 ครั้ง 
ครั้งละ  
1 วัน 

3. จัดท าคู่มือบรหิารความ 
เสี่ยง กองพัฒนานักศึกษา 

2 วัน 

4. จัดท าประกาศแผนบริหาร 
ความเสีย่ง ประจ าปี
การศึกษา และเผยแพร ่
 

1 วัน 

5. รายงานแผนการจัดการ 
 ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน      
 ต่อมหาวิทยาลยั 
 

1 วัน 

6. ติดตามผลการด าเนินงาน 
   บริหารความเสี่ยง รอบ 6  
   เดือน 
 

(ตลอดปีงปม. 
และรายงานทุก 

6 เดือน) 

7. รวบรวมผลการด าเนินงาน 
จัดการความเสีย่งเพื่อ ตรวจ
ประกันคณุภาพภายใน  
 

1 วัน 

8. ประชุมคณะกรรมการ ฯ 
วิเคราะห์และเสนอแผน 
บริหารจดัการความเสี่ยง  
รอบ 6 เดือนหลัง 

1 วัน 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เขียนโดย : งานความเสี่ยง 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กองพัฒนานักศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ  
 

ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
 

รายงานแผนการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน    
 ต่อมหาวิทยาลยั 

จัดท าคู่มือบรหิารความเสีย่งกองพัฒนานักศึกษา 
 

ติดตามผลการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงรอบ     6 เดือน  
 

รวบรวมผลการด าเนินงานจัดการความเสีย่งเพื่อตรวจประกัน
คุณภาพภายใน 

ประชุมคณะกรรมการ ฯ วิเคราะห์และเสนอแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ง รอบ 6 เดือนหลัง 
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ตารางที่ 22  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส. 

ที ่ รายละเอียดการท างาน ผังงาน (Flow Chart) ระยะเวลา 
1.  เสนอร่างรายชื่อคณะกรรม 

การกิจกรรม 5 ส.ฯ ต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

 
 

 
5 วัน 

2. พิจารณาจัดท าแผนและ
ก าหนดนโยบายกิจกรรม 5 
ส. ติดตาม ตรวจสอบตาม
ขั้นตอน 
 

4 ครั้ง 
ครั้งละ  
1 วัน 

3. น าผลการท าแผนกิจกรรม 5 
ส การก าหนดนโยบาย มา
จัดท าเป็นคู่มือกิจกรรม 5 ส 
กองพัฒนานักศึกษา  

2 วัน 

4. จัดท าประกาศนโยบาย 5 ส 
และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้บุคลการกองพัฒนา
นักศึกษา พร้อมท้ังจัดแบ่ง
พื้นที ่

1 วัน 

5. จัดท าประกาศวันจัดท า
กิจกรรม และเผยแพร ่

1 วัน 

6. สะสาง ด าเนินการแยกและ
ก าจัดสิ่งของ สะดวก จดั
สิ่งของให้ง่ายต่อ การใช้งาน 
ตรวจสอบพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

(ตลอดปีงปม. 
และรายงานทุก 

6 เดือน) 

7. รับการตรวจประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินที่
แต่งตั้งโดยงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย
นครพนม 
รายงานผลการประเมิน 

2 วัน 

 
กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow)   

 
กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

เขียนโดย : งานกิจกรรม 5 ส. 
ควบคุมโดย :  กองพัฒนานักศึกษา 
อนุมัติโดย  : อธิการบดี 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส. 
กองพัฒนานักศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ  
 

ประกาศนโยบาย 5 ส สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร 
และจัดแบ่งพื้นที่การด าเนินกิจกรรม 5 ส 

 

ประกาศวัน “Big Cleaning Day” 

จัดท าคู่มือ 5 ส. กองพัฒนานักศึกษา 
 

สะสาง ด าเนินการแยกและก าจัดสิ่งของ  
สะดวก จดัสิ่งของให้ง่ายต่อการใช้งาน  

ตรวจสอบพื้นที่รบัผิดชอบ 
 

รับการประเมินและ 
สรุปผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน 



 41 คู่มือปฏิบัติงานกองพัฒนานกัศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ที่ปรึกษา : 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
   ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน       รองอธิการบดี 
   นายวันเฉลิม  อุปราคม      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

ข้อมูล : 

   นางสาวศรัณย์พร  ศรีเบ็ญจา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางสุมาลี  วงศิลา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางสาวสุพรรณิกา  พงษ์พุก   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางสาวศศิธร  สิงห์พรหมสาร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นายสุรศักดิ์  พรหมศรีสุข   พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3 
    นายธนวิน  สาตสิน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  นายกฤตภาส  แก้วราชนิวงศ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางพรทิพย์  แอบไธสง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    นายชาลี  บุญมา   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  นายกฤติเดช  รัตนโยธิน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นายธนากร  กิตติธรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    นายอนุชา  ประชานอก   นักวิชาการศึกษา 
    นายกฤษฏา  สิงห์เงา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

แหล่งข้อมูล  :  กองพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม : 
               นางสาวสุพรรณิกา  พงษ์พุก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 



 
ที่ตั้ง  ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการ   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่ 167 หมู่ 8  
บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม  
48000  

  


