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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาของคณะศลิปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ชื่อเดิมคือ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 ในชื่อ

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่

ท าการช่ัวคราว วิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 

2542 ได้ย้ายสถานที่ท าการมายังต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา และเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันและ

เวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับปรุงโครงสร้างการ

บริหารขึ้นใหม่โดยได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร

ออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม การพัฒนาโครงสร้าง

ทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างส านักวิชาของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ขึ้น

เป็นส านักวิชาศลิปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชาพืน้ฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ

สาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยมีสาขาวิชาที่รับผดิชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์โดยไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ที่ตัง้ขึ้นใหม่ 

 ในปีการศึกษา 2547 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นหน่วยที่

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตามล าดับ และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ

เรียนการสอน    



ในปีการศึกษา 2549 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 

8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาพื้นฐาน 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4. สาขาวิชา

พัฒนาสังคม 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาภาษาจีน 7. สาขาวิชาภาษาไทย 8. สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น  

ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชานิติศาสตร์แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ และในปี

การศึกษาเดียวกันส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์  โดยสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และได้เปิดสอน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 

 ในปีการศึกษา 2551 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ท าการปิดสาขาวิชาพื้นฐาน เนื่องจากอาจารย์ใน

สาขาวิชาพื้นฐานบางส่วนต้องย้ายสังกัดไปอยู่กับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางส านักวิชาฯ จึงกระจายอาจารย์ที่เหลือไปสังกัดยังสาขาวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ คือ 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ยังได้มกีารปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์เป็น สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑใ์นปีการศกึษาเดียวกันด้วย 

 ปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ดังนั้นใน ปีการศึกษา 2552 มี

จ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์  2. 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4. สาขาวิชาภาษาจนี 5. สาขาวิชาภาษาไทย 6. สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 7.สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์และ 8. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  

 การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับการ

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553   และได้มกีารประกาศโครงสร้างใหม่ของส่วนงานวิชาการแยกเป็น

คณะ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชาพัฒนา

สังคม สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์   โดย สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยสังกัดในส านักวิชาศิลปศาสตร์  แยกออกไปสังกัดอยู่ในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศิลป

ศาสตร์ขอตัง้สาขาวิชาการศกึษา และจัดท าหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ (หลักสูตรห้าปี) 



ปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นเป็นปีแรกโดย

เปิดหลักสูตร รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  

 ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

          ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย)   

ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการศึกษาย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์   

เปิดสอบระดับปริญญาเอกหลักสูตร  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)   ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงหน่วยงาน

ภายในโดยยุบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและตั้งหน่วยงานใหม่เป็นวิทยาลัยการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

อาจารย์สาชาวิชาการศกึษาและนิสิตหลักสูตรการศกึษาบัณฑติจงึย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 

ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม ออกไปจัดตั้งคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จึงจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา โดยมีหลักสูตร 9 

หลักสูตร ดังนี้ 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะศลิปศาสตร์รับผดิชอบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 11 หลักสูตร  

ระดับปริญญาตร ี5 หลักสูตร     ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 

1. ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาไทย   1. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

ภาษาไทย  

2. ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาจนี  2. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ภาษาอังกฤษ  

3. ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น  3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

4. ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 

5. ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) ภาษาฝร่ังเศส 

ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  

1. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาไทย 

2. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ศศ.ด.) ภาษาอังกฤษ 

3. ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม  

 



วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” 

พันธกิจ (Mission) 

คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายขอ ง 

มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) เตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีความเช่ียวชาญใน

ศาสตร์ด้านภาษาในระดับสากล 2) พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม 3) บูรณาการองค์ความรู้

ด้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน และท านุฯ 4) บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใสเพื่อก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมคุณภาพ 

ค่านิยม (Value)  

คณะฯ ได้มีการทบทวนค่านิยมที่ตั้งไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จากเดิมคือ “มีจิตบริการ 

ช านาญภาษา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน” โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเพื่อการ

ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยเปลี่ยนเป็น “การด ารงตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ” ซึ่ง

หมายถึงการมวีัฒนธรรมที่สง่เสริมคุณภาพบุคลากร กระบวนการท างาน และผลงาน  

 



4.  โครงร่างองค์กรคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

5.  

6.  

7.  

 

 

8. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิตติมา กาวีระ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร 

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 



โครงสร้างการบริหารงานคณะศลิปศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 



1.4 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์  

 
นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

 รักษาการหัวหนา้ส านกังาน 
1. งานบรหิารทั่วไป 
หัวหนา้งานบรหิารทั่วไป 

 
นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

       - หน่วยสารบรรณ 

       - หน่วยประชุม 

       - หน่วยยานพาหนะ  

 

 
นายกติติพนธ์ เจรญิกุศล 

นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

- หน่วยคอมพิวเตอร์ 

 

 
นางสาวพจนารถ เชิดสกุล 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

-หน่วยการเงนิ 

 

 

 
นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง 

บุคลากร 

- หน่วยการเจ้าหนา้ที ่

 

 
นางสาวเอมอร วงศว์รรณ 
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

-หน่วยการเงนิ 

 

 

 

 

 
นางสาวอรนภา ออ่งประกฤติ 

นักวิชาการพัสดุ 

- หน่วยอาคารสถานที ่

 

 



2. งานวิชาการ 

หัวหนา้งานวิชาการ 

 
นางสาวสุภาพร ค ารศ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

(รักษาการหัวหน้างานวชิาการ) 

- หน่วยบรกิารการศึกษา 

 

 
นางสาวไพลิน วงศไ์ชย 

นักวิชาการศึกษา 
- หน่วยบรกิารการศึกษา 

 

 

 

 
นางสาวโสภิดา สุทธนะ 

นักวิชาการศึกษา 

- หน่วยบรกิารการศึกษา 
 

  
นางสาวเสาวภัค วันสนุก 

นักกิจการนักศึกษา 

         - หน่วยกิจการนิสิต 

         - หน่วยประกันคุณภาพ 

 

 

 
นางสาวชุตมิา ปัญญาวงศ ์

นักวิชาการศึกษา 

- หน่วยบรกิารการศึกษา 

 

 
นายสถาพร เทพอุดม  

เจ้าหน้าที่ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

- หน่วยประกันคุณภาพ 

 

 

 
นางสาวปวล ีดวงด ี

นักวิชาการศึกษา 

- หน่วยบรกิารการศึกษา 

 

 

3. งานแผนงาน 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 
นางสาวพจนารถ เชิดสกุล 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

รักษาการหัวหน้างานแผนงาน  

- หน่วยวิเคราะหง์บประมาณ 

 

 

 
นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

         - หน่วยนโยบายและแผน 

         - หน่วยวิจัย 

 

 

 
นายสถาพร เทพอุดม  

เจ้าหน้าที่ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

  - หน่วยนโยบายและแผน 

- หน่วยบริการวชิาการ 

 

  
นางสาวเสาวภัค วันสนุก 

นักกิจการนักศึกษา 

- หน่วยท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 



 
 

หัวหนา้งานปฏิบัติการและ

ให้บริการทางภาษา 

 
นางสาวปวล ีดวงด ี

นักวิชาการศึกษา 

รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการและ

ใหบ้ริการทางภาษา  

 

 

 
นางสาวสุภาพร ค ารศ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

- หน่วยหอ้งปฏิบัติการภาษา 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวพจนารถ เชิดสกุล 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

-หน่วยการเงนิ 

 

 

 
นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจรงิ 
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

- หน่วยหอ้งปฏิบัติการภาษา 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวเอมอร วงศว์รรณ 
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

-หน่วยการเงนิ 

 

 

 

 

 

 
นางสาวไพลิน วงศไ์ชย 

นักวิชาการศึกษา 

-หน่วยธุรการ 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 ข้อมูลและสถิติบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร ์
 

2.1 สภาพปัจจุบันด้านบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ 

ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษารวม 11 หลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการ ซึ่งมีบุคลากรที่รองรับความ

รับผิดชอบดังกล่าว    รวมทั้งสิ้น 122 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 107 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งสิน้ 15 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 104 คน 

1.1 อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิ    จ านวน 97 คน 

 1.1.1  อาจารย์ประจ า     จ านวน 86 คน 

 1.1.2  ผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ   จ านวน 10 คน 

1.1.3  ผูท้รงคุณวุฒิ     จ านวน  1 คน  

1.2 อาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ     จ านวน 10 คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 15 คน 

 2.1 บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  11  คน 

 2.2 บุคลากรที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นพนักงานราชการ  จ านวน    1  คน 

 2.3 ลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน     จ านวน   3  คน  

2.2 อัตราบุคลากรสายวิชาการ  ข้อมูลแสดงอัตราบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา

และจ านวนที่ลาศึกษาต่อ (ข้อมูลเดือน มีนาคม 2563)  

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ศกึษา

ต่อ 
รวม 

ป.

ตรี 

 

ป.

โท 

 

ป.

เอก 

ผศ.  

(ป.โท) 

ผศ.      

(ป.เอก) 

รศ. 

(ป.โท) 

รศ. 

(ป.เอก) 

ศ. 

(ป.เอก) 

1 ภาษาจีน 12 2 14 1 9 2 1 1 0 0 0 

2 ภาษาญี่ปุ่น 8 0 8 2 5 0 1 0 0 0 0 

3 ภาษาไทย 20 3 23 0 11 6 0 3 1 1 1 

4 ภาษาฝร่ังเศส 8 0 8 0 5 2 0 1 0 0 0 

5 ภาษาอังกฤษ 49 5 54 1 32 14 2 4 0 1 0 

รวม 97 10 107 4 62 24 4 9 1 2 1 



 

2.3 ข้อมูลแสดงอัตราบุคลากรสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 

 

ที่ รายชื่อบุคลากร ต าแหน่ง ประเภทสัญญาจ้าง หมายเหตุ 

1 นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ  

2 นางสาวสุภาพร ค ารศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

3 นางสาวโสภดิา สุทธนะ นักวิชาการศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

4 นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

5 นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

6 นางสาวไพลิน วงศไ์ชย นักวิชาการศกึษา พนักงานมหาวิทยาลัย  

7 นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย  

8 นางพจนารถ เชิดสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย  

9 นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย  

10 นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

11 นายกิตตพินธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

12 นางสาวเสาวภัค วันสนุก กิจการนสิิต พนักงานมหาวิทยาลัย  

13 นายเขตฐพัฒน์ เพียรจรงิ เจ้าหน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจ้างช่ัวคราว ศูนย์ภาษา 

14 นางสาวเอมอร วงคส์ุวรรณ  เจ้าหน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว หนว่ยการเงิน 

15 นายสถาพร เทพอุดม  เจ้าหน้าที่ประจ าคณะฯ ลูกจา้งช่ัวคราว หนว่ย

นโยบายและ

แผน 

** ขอ้มูล เดอืนมนีาคม 2563 

 

 

 

 

 



2.4 จ านวนพนักงานสายสนับสนุน จ าแนกตามหน่วยงาน วุฒิการศกึษา จ านวนที่ ปฏิบัติงานและลาศึกษาต่อ 

ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา ก าลังศึกษา

ต่อ ป.โท 

ก าลังศึกษา

ต่อ ป.เอก 

พนักงาน 

(ม.) 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

รวม 

ป.ตรี ป.โท 

1. เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป  1    1  1 

2. เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

2  1  1  1 2 

3. นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1    1   1 

4. นักวชิาการเงินและบัญช ี 2    1  1 2 

5. นักวิชาการพัสดุ  1   1   1 

6. นักกิจการนสิิต  1   1   1 

7. นักวิชาการโสตทัศนศกึษา  1   1   1 

8. นักวิชาการศึกษา  5   4  1 5 

9. บุคลากร  1   1   1 

รวมบุคลากร 5 10 1 0 11 1 3 15 
                                        

  ท่ีมา : ข้อมูลจากหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร ์ณ เมษายน 2563 

 



2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารงานด้านบุคคล คณะศิลปศาสตร์  

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของการบริหารงานบุคคล เป็นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการ

บริหารงานด้านบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย การวิเคราะหโ์อกาส และอุปสรรคในการบริหารงาน

บุคคล โดยได้มกีารระดมสมองของบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในคณะ

ศลิปศาสตร์ โดยมีผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนี ้ 

2.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ (Management)  

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 คณะศิลปศาสตร์มีการ

ก าหนดนโยบายดา้นการ

บริหารจัดการไวช้ัดเจน และ

มกีารด าเนนิการตามแผน

กลยุทธ์ดา้นการบริหารเพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบายอยา่ง

ชัดเจน  

 คณะศิลปศาสตร์มี

อัตราก าลังบุคลากรสาย

สนับสนุนไมส่มดุลกับ

จ านวนอาจารย์และนิสติ 

จ านวนเจ้าหนา้ที่ 10 คน ต่อ

อาจารย์ 110 คน จึงท าให้

คณะศิลปศาสตร์ต้องน าเงิน

รายได้คณะ จ้างลูกจ้าง

ชั่วคราวเพิ่มจ านวน 6 คน 

เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ

อย่างท่ัวถึง  

 ในปัจจุบันมคีนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ

จ านวนมาก ท าให้คณะศลิป

ศาสตร์มีโอกาสคัดเลอืก

บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถเข้ามาท างาน

ร่วมกับคณะ  

 นโยบายภาครัฐมกีาร

จ ากัดอัตราก าลงับุคลากร 

ท าให้มหาวทิยาลัยพะเยา 

จัดอัตราบุคลากรให้แกค่ณะ

ศลิปศาสตร์ในจ านวนท่ี

จ ากัด  

 ผู้บริหารคณะศิลป

ศาสตร์ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนด้านการพัฒนา

ตนเองตามสายงาน การ

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

และการท าวิจัยสถาบัน  

 

 มหาวทิยาลัยมี

งบประมาณค่อนข้างจ ากดั

ในการสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ จึงท าให้

เจ้าหน้าท่ีวุฒปิริญญาตรีท่ี

ท างานครบ 3 ปีแล้ว ยัง

ไมไ่ด้รับการสนับสนุนให้

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น  

 มกีารประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับคณะ ท าให้

ผู้บริหารทราบแนวทางใน

การพัฒนาบุคลากร และ

แนวทางในการปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร

อย่างตอ่เนื่อง  

 มหาวทิยาลัยยังไม่มี

แนวทางที่ชัดเจนในการ

สนับสนุน Career Path ของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

 



2.5.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านคน (Man)  

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 ผู้บริหารคณะศิลป

ศาสตร์เป็นผู้มคีวามรู้

ความสามารถ และให้

ความส าคัญต่อการบริหาร

บุคคล  

 บุคลากรสายสนับสนุน

บางส่วนเมื่อได้รับการ

บรรจุเป็นพนักงานแลว้ จึง

ขาดความกระตอืรือร้นใน

การพัฒนางานในสายงาน

ของตนเอง และลูกจ้าง

ชั่วคราวบางส่วน เป็น

บัณฑิตจบใหม่ ยังไม่มี

ความรู้ความช านาญ และ

ประสบการณ์ในการ

ท างาน  

สถาบันอุมศกึษาไทยให้

ความส าคัญต่อการพัฒนา

บุคลากร และมโีครงการ/ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนหลายดา้น   

  
 

 

 บุคลากรสายสนับสนุน

มสี่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมและโครงการ

ตา่งๆของคณะฯ ท าให้มี

โอกาสในการพัฒนาทักษะ

การปฏบัิตงิานอย่าง

ตอ่เนื่อง  

 

 บุคลากรสามารถ

ท างานเป็นทีม และช่วย

จัดท ากิจกรรมของคณะ

อย่างสามัคคี  

 บุคลากรมคีวามรู้

พื้นฐานค่อนขา้งน้อย ใน

ด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จึง

ไมส่ามารถสื่อสารกับ

อาจารย์ชาวตา่งชาตไิด ้ 

 

 บุคลากรบางส่วนมี

ภาระงานประจ ามาก และ

ไมม่คีวามมั่นใจในการ

ออกไปอบรมนอกสถาบัน

ด้วยตนเอง จึงท าให้

บุคลากรบางส่วนไมม่ี

โอกาสพัฒนาตนเอง

ภายนอกสถาบัน และขาด

โอกาสในการใช้

งบประมาณสนับสนุน

จ านวน 5,000 บาท/ ปี ใน

การพัฒนาตนเองนอก

สถาบัน 

 กระแสโลกให้

ความส าคัญตอ่การพัฒนา

ทุนมนุษย ์ผู้ท่ีปฏบัิตหินา้ที่

ด้านบุคลากรจึงมโีอกาส

ได้รับการพัฒนา  

  



2.5.3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการเงนิ (Money)  

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 คณะศิลปศาสตร์มีการ

จัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนทุกป ีได้แก่ 1. 

งบประมาณโครงการ

พัฒนาทักษะบุคลากรสาย

สนับสนุน 2. งบประมาณ

เพื่ออบรม ดูงาน นอก

สถานท่ี จ านวน 5,000 

บาท/ ปี  

 

 จ านวนรับเข้าของนิสติ

บางสาขามจี านวนลดลง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

หลักสูตรปริญญาโท และ

ปริญญาเอก จึงมี

ผลกระทบตอ่เงินรายได้

ของคณะ  

 

 

 

 มแีหลง่ทุนสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรหลาย

แห่ง ที่มหาวทิยาลัย

สามารถขอรับการ

สนับสนุนได้ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงทุนสนับสนุนวจิัย

ส าหรับบุคลากร  

 

 

 คณะศิลปศาสตร์มีศูนย์

ภาษาที่สามารถสร้าง

รายได้ให้กับคณะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะศิลปศาสตร์

สามารถสนับสนุนแหลง่ทุน

วจิัยสถาบันให้กับบุคลากร

สายสนับสนุน โดยได้รับ

จากคณะฯ งบประมาณ

สนับสนับสนุนวจิัยจาก 

สกอ.  

 

   

 

 

 



2.5.4 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ (Machine)  

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 คณะศิลป

ศาสตร์มีเครื่องมือ 

อุปกรณ ์และ

เทคโนโลยี

เพยีงพอในการ

สนับสนุนการ

ปฏบัิตงิานของ

บุคลากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 

 เครื่องมืออุปกรณ ์และเทคโนโลยบีางส่วนมปัีญหาการ

ใช ้หรอืเสื่อมสภาพ เชน่คอมพวิเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟา้ 

นอกจากนี้การน าเขา้ข้อมูลจากเคร่ือง 

แสกนลายน้ิวมอืยังไมเ่สถียร  

 

 ปัจจุบันมี

เทคโนโลยี

เครื่องมือและ

อุปกรณท่ี์ทันสมัย 

สามารถท างานได้

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสูง 

 เทคโนโลย ี

เครื่องมือ และ

อุปกรณส์มัยใหม่

มรีาคาสูง และมี

การเปลี่ยนแปลง

รุ่นอย่างรวดเร็ว

ตามกระแส

เทคโนโลย ีท าให้

มหาวทิยาลัยไม่

สามารถจัดซื้อ

จัดหามาได้มาก

นัก  

  คอมพิวเตอร์ และเครื่องถา่ยเอกสาร เป็นเครื่องเชา่

จากบริษัทข้างนอก เมื่ออุปกรณ์มีปัญหาการใชง้าน ต้อง

รอให้บริษัทส่งเจ้าหนา้ที่มาแก้ไขปัญหาให้ อาจท าใหก้าร

ท างานล่าช้า และมีนกัวิชาการคอมพวิเตอร์เพยีง 1 คน ที่

ให้บริการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จึงท าให้งานด้าน

คอมพิวเตอร์เกิดความลา่ชา้  

  

 



2.5.5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศีลธรรม (Morality)  

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 คณะศิลปศาสตร์ได้

เผยแพร่และแจ้งระเบียบวา่

ด้วยคุณธรรมจรยิธรรม 

จรรยาบรรณและคุณธรรม 

ของบุคลากร และมีการ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ 

เพื่อท าความเขา้ใจแก่

บุคลากรสายสนับสนุน 
(http://www.libarts.up.ac.th/data/1360653352.pdf) 

 มบุีคลากรบางส่วน

ไมไ่ด้ศึกษาและไมเ่ข้าใจ

ระเบียบวา่ด้วยคุณธรรม

จรยิธรรมของบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มกีฎหมาย ระเบียบ 

และเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องด้าน

คุณธรรมจรยิธรรมของ

หนว่ยงานภายนอกหลาย

แห่ง ที่สามารถน ามาปรับ

ใชก้ับมหาวิทยาลัยได้  

 

 

 



2.6 การวเิคราะห์ความต้องการอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนของคณะศิลปศาสตร์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์จ านวน

อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน และแผนความต้องการเพิ่มก าลังคนในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อใช้เป็นแผนการจัดหาก าลังคนมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังตาราง

ต่อไปนี ้ 

ส านักงานคณะศิลป

ศาสตร์ 

การวางแผนอัตร าลังตามส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ 

 

อัตราก าลัง 

 

อัตรา 

2562 

อัตรา 

เริ่ม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

2563 2563 2564 2565 2566 2567 

งานบริหารงานทั่วไป   

หน่วยธุรการ 1 1 0 1  1  1  1  1 

หน่วยการเงินและ

บัญชี 

2 2 0 2  2  2  2  2 

หน่วยการเจ้าหนา้ท่ี 2 1 1 2  2  2  2  2 

หน่วยคอมพิวเตอร์ 1 1 0 1  1 1 2  2  2 

หน่วยพัสดุ 1 1 0 1  1  1 1 2  2 

งานวิชาการ   

หน่วยบริการ

การศึกษา 

4 5 0 5 1 6  6  6 1 7 

หน่วยบริการวิชาการ 0 0 0 0  0  0  0  0 

หน่วยห้องปฏิบัติการ

ภาษา 

1 1 0 1  1  1  1  1 

หน่วยกิจการนิสิต 1 1 0 1  1  1  1  1 

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นิสิต 

1 0 1 1  1  1  1  1 

 

 

 

 



  

ส านักงานคณะศิลป

ศาสตร์ 

การวางแผนอัตร าลังตามส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ 

 

อัตราก าลัง 

 

อัตรา 

2562 

อัตรา 

เริ่ม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

อัตรา

เพิ่ม 

 

รวม 

2563 2563 2564 2565 2566 2567 

งานนโยบายและแผน 

หน่วยงานแผนและ

งบประมาณ 

1 2 0 2  2  2  2  2 

หน่วยวิจัย 0 0 0 0  0  0  0  0 

หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

0 0 0 0  0  0  0  0 

จ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 

15 15 2 17 1 18 1 19 1 20 1 21 

                                     

  ที่มา : ข้อมูลจากหนว่ยการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร ์ณ เมษายน 2563 

อ้างองิ : 1. กรอบลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บุคลากร งบประมาณ 2562 

           2. กรอบลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา (กจิการนิสิต) งบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา (พ.ศ. 2563 - 2567) 

3.1 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

  1.1 บริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมา   

ภบิาล โดยเน้นประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การบริหารยุทธศาสตร์ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชงิบริหาร 

 การจัดการความรูใ้นคณะ 

 1.2 ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าของ

ตนเองในฐานะก าลังส าคัญขององค์กรที่มีคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ

การรว่มเสนอทางออก โดยจะเนน้หลัก 3 อ. ดังตอ่ไปนี้ 

  อดทน คือการอดทนต่อภาระรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตนและส่วนรวม 

  อุทิศ คือการทุ่มเทเสียสละเพื่อการสรา้งประโยชนต์่อผู้อื่นในฐานะบุคลากรทางการศกึษา  

  อิสระ คือไม่ถูกครอบง าด้วยอวิชชา ต้องเป็นผู้รู้จริง และมีอิสระเสรีภาพในการคิดและ

แสดงออกที่เหมาะสม 

 1.3 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

 1.3.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางาน  เช่น การเข้าสู่

ต าแหน่งเช่ียวชาญ/ช านาญการ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การท าวิจัย

สถาบันพร้อมงบประมาณสนับสนุน 

1.3.2 ก าหนดและจัดท าเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะของบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ 

ตามศักยภาพ ส าหรับใช้ในการพัฒนางานและการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

และการให้ขอ้มูลป้อนกลับและเพื่อการพัฒนา 

  1.3.3 พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในคณะให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร

และการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 



  1.3.4 สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ การยกย่อง การให้เกียรติ 

ขวัญและก าลังใจ ร่วมกันในวาระส าคัญต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างานเพื่อก่อให้เกิดพลังใน

การท างานและความสามัคคีภายในคณะ 

 

3.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

 เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนในคณะศลิปศาสตร์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหาร  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

เป้าหมาย บุคลากรมีคุณภาพและมีทัศนคตทิี่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร  

  ตัวชี้วัด: จ านวนเจ้าหน้าที่ที่มผีลงานวิจัยสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 คน/ ปีงบประมาณ   

  ตัวชี้วัด: มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ  

   



   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2563-2567)  

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอ

บ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าหมายที่ 1 
บุคลากรมี
คุณภาพ มี
ทัศนคติที่ดี
และมคีวาม
ภูมิใจใน
องค์กร 

1. จ านวน
อาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก 

3 คน 

 

3 คน 

 

3 คน 

 

3 คน 

 

3 คน 

 

- แผนพัฒนาอาจารย์ใน
การศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  

- การก ากบัติดตาม
ความก้าวหน้าของอาจารย์ที่
ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

- 

รอง
คณบดี/
ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

2.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ย่ืนขอ
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

200,000 
บาท 

รอง
คณบดี/
ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

3. จ านวน
เจ้าหน้าที่ทีม่ี
ผลการวิจัย
สถาบันอย่าง
น้อยปีละ 1 คน/ 
ปีงบประมาณ 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1คน 

โครงการพัฒนาบคุลากรสาย
สนับสนุน 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 1: วิจัยสถาบัน
จากงานประจ าสูง่านวิจัย (R2R) 

50,000 
บาท 

รอง
คณบดี/
ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 

4. มีโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนับสนุน  

2 2 2 2 2 

โครงการพัฒนาบคุลากรสาย
สนับสนุน 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 2: โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะ
ต าแหนง่ 

-กิจกรรมยอ่ยที่ 3: โครงการ
ผลิตคู่มือปฏิบัตงิานบคุลากรสาย
สนับสนุน 

150,000 
บาท 

รอง
คณบดี/
ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 

เป้าหมายที่ 
2 มหาวิทยา 
ลัยพะเยามี
การบรหิาร 
งานที่ทัน 
สมัยคล่อง 
ตัว และมี
ประสิทธิ 

2.1 มีระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

5 5 5 5 5 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิารจัดการและการ
ตัดสินใจ 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1: พัฒนาและ

100,000 
บาท  

ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอ

บ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ภาพ โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

(Smartoeration)  ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ  

กิจกรรมยอ่ยที่ 2: พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

 8. จ านวน
รายงานการ
บรหิารความ
เสี่ยงเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
(2 รายงาน/ 
ปีงบประมาณ) 

2 2 2 2 2 

- การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

3,000 บาท รอง
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 

 9. จ านวนคร้ังใน
การจัดท า
รายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและ
คณะฯ จ านวน 1 
คร้ัง/ 
ปีงบประมาณ 

1 
คร้ัง/ 
ปี 

1 
คร้ัง/ 
ปี 

1 
คร้ัง/ 
ปี 

1 
คร้ัง/ 
ปี 

1 
คร้ัง/ปี 

- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 

180,000 
บาท 

รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
พิเศษ 

 

10. มีช่องทาง
การสื่อสาร
ภายในองค์กร
อย่างทั่วถึง 

ไม่
น้อย
กว่า 

3 
ช่องท
าง 

ไม่
น้อย
กว่า 

3 
ช่องท
าง 

ไม่
น้อย
กว่า 

3 
ช่องท
าง 

ไม่
น้อย
กว่า 

3 
ช่องท
าง 

 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร  

2.โครงการประชุมบุคลากร 

100,000 

ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 

 

11. การปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 1 1 1 1  1.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ 100,000 

รอง
คณบดี/
ผู้ชว่ย
คณบดี
ฝ่าย
บรหิาร 



3.4  แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะของคณะศิลปศาสตร์  

 จากการวิเคราะหว์ิสัยทัศน ์เป้าหมาย และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแตล่ะด้านแลว้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร โครงการ 

และกิจกรรมตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ 

  

แนวทางที่ 1 การมอบหมายงาน  

 วิเคราะห์สมรรถนะและความถนัดของบุคลากรแตล่ะหน่วยงาน เพื่อมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ

ความถนัดและตรงกับภาระงานที่รับผดิชอบ  

 

โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2561  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงานในชว่ง

ปีงบประมาณ 2558- 2561 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร เพื่อ

มอบหมายหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่าง

เหมาะสม  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  

2. จัดท ารายละเอยีดงานในแต่ละต าแหนง่ 

(Job Description) ให้มีความชัดเจน  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  
 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  

1. ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และ

ติดตามการด าเนินการตามแผนฯ เพื่อการพัฒนาตนเองดา้นความก้าวหนา้ทางสายงานอย่างตอ่เนื่อง  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถทางสายงาน โดยก าหนด

เป้าหมายแผนการพัฒนาตนเองและการใช้งบประมาณการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล  

3. ส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในทุกต าแหน่ง 

แล้วด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

 

 



แนวทางท่ี 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านบุคลากรภายในองค์กร  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กร  

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการประเมินเป็นประจ าทุกปี  

 

โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563- 2567 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงานในชว่ง

ปีงบประมาณ 2563- 2567 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 1 ปี       ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี       ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  

3. สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมเพื่อ

สร้างจิตส านึกรักองค์กร  

     ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  

4. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

สนับสนุนการปฏบัิตงิานดา้นการ

บริหารและการให้บริการ  

- ระบบกรอกภาระงานออนไลน์ 

- ระบบประชุมออนไลน์ 

- ระบบเบิกจ่ายวัสดุ (iMS) 

- ระบบจองหอ้งประชุมคณะศิลป

ศาสตร์   

- ระบบจองหอ้งปฏบัิตกิารทาง

ภาษา  

- ระบบประเมินออนไลน์ 

- ระบบ UP E-Document  

- ระบบลาออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร/ รักษาการ

หัวหน้าส านักงาน/ 

รักษาการหัวหนา้งาน  



แนวทางท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

1. จัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน และน าผลจากการประเมินไปใช้อย่างแท้จริง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ  

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงานในชว่ง

ปีงบประมาณ 2563- 2567 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. การประเมินความพงึพอใจใน

การให้บริการของบุคลากร

สายสนับสนุน  

 

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้

งาน  

2. ปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานให้

มปีระสิทธิภาพ  

 

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้

งาน  

 



บทที่ 4 

มาตรการและกลไกในการติดตามการประเมินผลและ 

การปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

4.1 การติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ  

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง โดยเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกิจกรรม

ย่อยต่างๆ จัดท าสรุปโครงการ รายงานผลประเมินโครงการ และน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในปีตอ่ไป  

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงานในชว่ง

ปีงบประมาณ 2563- 2567 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. จัดท าแบบสอบถามติดตาม

และประเมินผลโครงการ  

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้งาน  

2. จัดท าเล่มสรุปโครงการ       ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้งาน  

3. สรุปรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 4 ป ี 

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้งาน  

4. น าผลการติดตามโครงการ 

สรุปโครงการเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ

ศลิปศาสตร์ 

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้งาน  

5. การประชุมระดมความคิด

จากคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ 

เพื่อน าผลประเมินมาปรับ

แผนพัฒนาบุคลากรในปี

ถัดไป  

     ผู้บริหาร/ รักษาการหัวหน้า

ส านักงาน/ รักษาการหัวหนา้งาน  



 

4.2 การน าแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 การน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ถือเป็น

ขั้นตอนที่ส าคัญ   ซึ่ งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน ภายใต้การก ากับและดูแลจากคณะ  

กรรมการบริหารคณะ  โดยมุ่งเน้นให้มกีารจัดท ากิจกรรมหรอืโครงการตามที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

 

4.3 การติดตามและประเมินผล 

 คณะศิลปศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการ 

ทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหก้ารท างานมปีระสิทธิภาพที่ดยีิ่ง ๆ ขึน้ไป  

 

4.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม ประเมินผล และน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าทุกปี  คาดว่าจะส่งเสริมให้

บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ได้รับการพัฒนา และสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถปฏิบัติงาน

ตามภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของทั้งคณะและ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

******************************************************************************* 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดบุคลากรสายสนับสนุนคณะศลิปศาสตร์  

โดยจ าแนกตามวุฒิการศกึษาและสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศกึษา  
ท่ี 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มงาน วันบรรจ ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

1 นางสาวสกุัญญา  เสมอเชือ้ เจ้าหน้าที่

บรหิารงานทั่วไป 

1 ธ.ค. 2544 1 ต.ค. 2548 ปรญิญาโท   

กศ.ม. 

บรหิารการศึกษา 

2 นางสาวสุภาพร  ค ารศ นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา 

5 ม.ค. 2547 18 มิ.ย.2547 ปรญิญาโท   

กศ.ม. 

บรหิารการศึกษา 

3 นางสาวโสภิดา  สุทธนะ นักวิชาการศึกษา 8 ต.ค. 2550 1 เม.ย.2555 ปรญิญาตร ี

วท.บ. 

สถิต ิ

4 นางสาวเยาวเรศ  กาทองทุ่ง บุคลากร 15 ต.ค. 2553 1 เม.ย.2555 ปรญิญาโท    

รป.ม. 

นโยบาย 

สาธารณะ 

5 นางสาวอรนภา  อ่องประกฤต ิ นักวิชาการพัสด ุ 15 ต.ค. 2553 1 เม.ย.2555 ปรญิญาโท   

ศศ.ม. 

การบรหิาร

การศึกษา 

6 นางสาวไพลิน  วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา 4 ม.ค. 2555 15 ต.ค. 2555 ปรญิญาตร ี

บช.บ. 

การบัญช ี

7 นางสาวชุติมา  ปัญญาวงศ ์ นักวิชาการศึกษา 9 เม.ย. 2555 15 ต.ค. 2555 ปรญิญาตร ี

ศษ.บ. 

พลศึกษา 

8 นางพจนารถ  เชิดสกุล นักวิชาการเงินและ

บัญช ี

1 ต.ค. 2555 5 ม.ค. 2558 ปรญิญาตร ี

บช.บ 

การบัญช ี

9 นางสาวปวลี  ดวงด ี นักวิชาการศึกษา 1 ต.ค. 2555 5 ม.ค. 2558 ปรญิญาโท   

บธ.ม. 

บรหิารธุรกิจ 

10 นายเฉลิมพันธ์  แก้วกันทะ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

1 เม.ย. 2557 5 ม.ค. 2558 ปรญิญาตร ี

วท.บ. 

สาธารณะสุข 

11 นางสาวเสาวภัค  วันสนกุ นักกิจการนักศกึษา  6 ธ.ค. 2559 - ปรญิญาตร ี

วท.บ. 

จุลชีววทิยา 

12 นายกิตติพนธ์  เจริญกุศล นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

1 ต.ค. 2559 - ปรญิญาตร ี

วศ.บ. 

วิศกรรม

คอมพิวเตอร์ 

13 นายเขตฐพัฒน์ เพยีรจริง เจ้าหน้าที่ประจ า

คณะฯ 

    

14 นางสาวเอมอร วงค์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ประจ า

คณะฯ 

    

15 นายสถาพร เทพอุดม  เจ้าหน้าที่ประจ า

คณะฯ 

    



 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ 

 

ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากรสายสนับสนุน สมรรถนะประจ าต าแหนง่ 

1. งานบริหารทั่วไป 

 

รักษาการหัวหนา้

งานบรหิารทัว่ไป:  

  

นางสาวสุกัญญา 

เสมอเชื้อ  

 

 

หน่วยสารบรรณ  นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

(เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป) 

 

- การตดิตอ่ประสานงาน 

- ความยดืหยุ่นในการท างาน  

- การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน  
หน่วยประชุม 

หน่วยยานพาหนะ 

หน่วยการเงนิ  นางพจนารถ เชิดสกุล  

(นักวชิาการเงินและบัญช)ี 

 นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-ทักษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุม

งบประมาณ 

-ความซื่อสัตย์สุจริต 

-ความละเอียดรอบคอบ 

หน่วยพัสด ุ  นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ 

(นักวชิาการพัสด)ุ 

-ทักษะดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-ความซื่อสัตย์สุจริต  

หน่วยอาคาร

สถานที ่

 นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ 

(นักวชิาการพัสด)ุ 

-การช่างสังเกต 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-จิตส านกึด้านความปลอดภัย  

หน่วยคอมพิวเตอร์  นายกิตตพินธ์ เจรญิกุศล  

(นักวชิาการคอมพิวเตอร์) 

-ทักษะในการวเิคราะห์และออกแบบ

ฐานขอ้มูล  

-ทักษะในการเขียนโปรแกรม 

-การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้าน

เทคโนโลย ีการจัดระบบซอฟท์แวร์ 

หน่วยการเจ้าหนา้ที ่  นางสาวเยาวเรศ กาทองทุง่  

(บุคลากร) 

- การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ  

-การท างานได้ด้วยตนเอง 

2. งานวิชาการ 

 

รักษาการหัวหนา้

งานวิชาการ: 

 

นางสาวสุภาพร 

ค ารศ   

หน่วยบรกิาร

การศึกษา 

 นางสาวโสภิดา สทุธนะ  

(นักวชิาการศึกษา) 

-การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน 

-การให้ค าปรึกษา 

-การตดิตอ่ประสานงาน  นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์  

(นักวชิาการศึกษา) 

 นางสาวปวลี ดวงด ี

(นักวชิาการศึกษา)  

 



 

 

 

 นางสาวไพลิน วงศ์ไชย 

(นักวชิาการศึกษา) 

 นางสาวสุภาพร ค ารศ   

(นักวชิาการโสตทัศนศกึษา) 

-การควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์

โสตทัศนศกึษา 

-ทักษะในการผลิตสื่อ 

-ทักษะในการออกแบบ 

หน่วยกิจการนิสิต  นางสาวเสาวภคั วันสนุก  

(นักกิจการนักศกึษา) 

-การให้ค าปรึกษา 

-ความละเอียดรอบคอบ 

-การท างานได้ด้วยตนเอง 

หน่วยประกัน

คุณภาพ 

 นางสาวเสาวภคั วันสนุก  

(นักกิจการนักศกึษา) 

 

 นายสถาพร เทพอุดม  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน   

-ความละเอียดรอบคอบ  

-การตดิตอ่ประสานงาน  

3. งานแผนงาน  

 

รักษาการหัวหนา้

งานแผนงาน: 

นางพจนารถ  

เชิดสกุล  

 

หน่วยนโยบายและ

แผน 

 นายเฉลิมพนัธ์ แก้วกันทะ  

(นักวเิคราะห์นโยบายและแผน) 

 

 นายสถาพร เทพอุดม  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-ความสามารถในการจัดท าแผนและ

งบประมาณ 

-การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน 

-ความละเอียดรอบคอบ 

หน่วยวิจัย  นายเฉลิมพนัธ์ แก้วกันทะ  

(นักวเิคราะห์นโยบายและแผน) 

-ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

-ความเชี่ยวชาญในงาน  

-การออกแบบงานวจิัย  

หน่วยวิเคราะห์

งบประมาณ 

 นางพจนารถ เชิดสกุล  

(นักวชิาการเงินและบัญช)ี 

-ทักษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุม

งบประมาณ 

-ความซื่อสัตย์สุจริต 

-ความละเอียดรอบคอบ 

หน่วยบรกิาร

วิชาการ 

 นายสถาพร เทพอุดม  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

-ความสามารถในการวิเคราะห ์

-การตดิตอ่ประสานงาน 

หน่วยท านุบ ารุง

ศิลปะและ

 นางสาวเสาวภคั วันสนุก  

(นักกิจการนักศกึษา) 

-ทักษะในการแสวงหาขอ้มูล 

-การตดิตอ่ประสานงาน 



วัฒนธรรม -ความสามารถในการวิเคราะห ์

4. งานปฏิบัตกิาร

และใหบ้ริการทาง

ภาษา 

 

รักษาการหัวหนา้

งานปฏิบัตกิารและ

ให้บริการทาง

ภาษา: 

 

นางสาวปวลี ดวงดี  

 

 

 

หน่วยการเงนิ  นางพจนารถ เชดิสกลุ  

(นักวชิาการเงินและบัญช)ี 

 

 นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-ทักษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุม

งบประมาณ 

-ความซื่อสัตย์สุจริต 

-ความละเอียดรอบคอบ 

หน่วยธุรการ  นางสาวไพลิน วงศ์ไชย 

(นักวชิาการศึกษา) 

-การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน 

-การให้ค าปรึกษา 

-การตดิตอ่ประสานงานและการ

ประชาสัมพันธ์ 

หน่วย

ห้องปฏบิัตกิาร

ภาษา 

 นางสาวสภุาพร ค ารศ   

(นักวชิาการโสตทัศนศกึษา) 

-การควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์

โสตทัศนศกึษา 

-ทักษะในการผลิตสื่อ 

-ทักษะในการออกแบบ 

 นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  

(เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิป

ศาสตร์) 

-การควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์

โสตทัศนศกึษา 

-ทักษะในการผลิตสื่อ 

-ทักษะในการออกแบบ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆที่คณะศิลปศาสตร์มอบหมาย 
 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. งานบรหิารงานท่ัวไป (หน่วยสารบรรณ หน่วยประชุม หน่วยยานพาหนะ)  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยสารบรรณ  

                 หนว่ยประชุม  

                 หนว่ยยานพาหนะ  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ  ชื่อต าแหน่ง:      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: รองคณบดีฝา่ยบริหาร ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยบริหาร  

ระดับต าแหน่ง: รักษาการหัวหน้างาน  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานทั่วไป  

             สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตาม

งาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน

การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และ

บริหารงานหลายด้านด้วยเช่นกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน

และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

           ปฏิบัติงานในฐานะรักษาการหัวหน้างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ        

(1) ศกึษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ 

เชน่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานบริหาร อาคารสถานที่  และงานสัญญาต่างๆ 

เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร  เช่น การกลั่นกรองเรื่อง  การจัดเตรยีมเอกสารส าหรับ 

การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร   
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(3) จัดเตรียมการประชุม  บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม  และรายงานอื่นๆ เพื่อ  

การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   

(4) ท าเรื่องติดตอ่กับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ  

ด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้       

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมตขิองที่ประชุม หรอืการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ังคับบัญชาต่อไป 

ด้านการวางแผน        

          วางแผนการท างานของตนเอง รว่มด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

ด้านการประสานงาน       

           ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายใหส้อดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความ

ช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ด้านการบรกิาร       

 ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน งานที่รับผดิชอบ   
 

ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์ 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1. หน่วยสารบรรณ  

2. หน่วยประชุม 

3. หน่วยยานพาหนะ 

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

     1. งานสารบรรณ 

1.1  ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของส านักงานทั้งภายในและภายนอก 

1.2  การรับ-ส่งจดหมาย  พัสดุภัณฑ์  ไปรษณียภัณฑ์ของคณะ   

1.3  ร่าง จัดพิมพ ์หนังสือโต้ตอบ ในส่วนงานธุรการ รวมถึงหนังสอืราชการตามที่

หัวหนา้งาน ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

1.4  อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่มาติดต่อคณะ ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่ง

มาติดตอ่คณะ  

1.5  ประสานงานทั่วไปตามที่ผู้บังคับสั่งการ และปฏิบัติงานรว่มกับหรอืสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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     2. งานประชุม 

2.1 ขออนุมัติคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมและขออนุมัติคา่เบีย้

ประชุมให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะ 

2.2 จองห้องประชุม 

2.3 รวบรวมวาระ และจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ 

2.4 ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม ส่งระเบียบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการประจ าคณะ และผูเ้ข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 3 วัน 

2.5 จัดเตรยีมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม และเตรียมหอ้ง

ประชุมก่อนการประชุม อย่างนอ้ย 1 ช่ัวโมง 

2.6 บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 

2.7 เบิกค่าเบีย้ประชุม  และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

2.8 ให้บริการรับจองห้องประชุมคณะศลิปศาสตร์ 

     3. งานยานพาหนะ 

3.1 ให้บริการรับจองและการขออนุมัตกิารใชร้ถตู้ประจ าคณะ 

3.2 รับผดิชอบดูแลการเติมน้ ามันเชือ้เพลิงของรถตู้ประจ าคณะ 

3.3 ดูแลรับผดิชอบการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือน และรายงานการใช้

จา่ยค่าจัดซือ้น้ ามันเชื้อเพลิงให้คณะฯทราบ เพื่อการคิดค านวณค่าใช้จ่ายในปีถัดไป 

จัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

3.4 ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะหก์ารใชย้านพาหนะกรณี

รถตู้ของคณะฯ ไม่ว่าง 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

     4. งานไปรษณยี์ รับ-สง่จดหมายของหนว่ยงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และรายงานการใช้จา่ยค่าส่งจดหมายใหค้ณะฯ ทราบ (ระบุชื่อและรายละเอียดการ

ส่ง) เพื่อการคิดค านวณค่าใช้จ่ายในปีถัดไป รวมถึงมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

     5. งานรวบรวมและรายงานข้อมูลเพื่อน าเสนอทางเว็บไชต์คณะศิลป

ศาสตร์ ดังนี้  

5.1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ 
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5.3 รายงานการประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะศลิปศาสตร์ 

5.4 รายงานการประชุมของสาขาวิชา ทั้ง 5 สาขาวิชา 

5.5 ขอ้มูลการใชย้านพาหนะของคณะ 

5.6 ขอ้มูลภารกิจคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

5.7 ข้อมูลการใช้หอ้งประชุมของคณะศลิปศาสตร์ 

     6. งานเลขานุการคณบดีคณะศิลปศาสตร์  

6.1 การเสนอแฟ้มเอกสารโดยท าการตรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนเสนอคณบดี และคืนแฟ้มยังเจา้ของเรื่อง 

6.2 การจัดท า เสนอ รวมถึงการเบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณบดี 

6.3 การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของท่านคณบดีในการเป็นประธาน

คณะกรรมการประจ าคณะกรรมการประจ าคณะฯ ว่าได้ด าเนินการงานในก ากับ

ของคณะกรรมการประจ าส่วนงานในเรื่องใด 

6.4 งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

     7.การบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์  

7.1 ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) ประจ าปีงบประมาณ  

รอบ 6 และ 12 เดือน 

7.2 ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน 

7.3 ผลการด าเนินการตามแผนควบคุมภายใน (UP IC) เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

ของคณะศลิปศาสตร ์รอบ  6 และ 12  เดือน 

 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(Functional Competencies) 

1. การตดิต่อประสานงาน  

2. ความยดืหยุ่นในการท างาน  

3. การวิเคราะหข์้อมูลและการรายงาน  
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5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี 

ร่วมสรา้งสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยาได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 

 

ส่วนที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) รักษาการหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

1. ศกึษางาน ขอบเขตงาน ผูป้ฏิบัติงาน(ผู้ร่วมทีม)  

1.1 ศกึษาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ   

1.2 ศกึษาโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ 

1.3 ศกึษาภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ของผู้รว่มทีม 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

3. ติดตอ่ประสานงาน  

4. วางแผนงานรว่มกับผูร้่วมทีมและรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 

5. มอบหมายงานให้ผูร้่วมทีมมีภาระงานที่เหมาะสม  

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมทีม  

7. ให้ค าปรึกษาและแนะน าผูร้่วมทีม  

8. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมทีม  

8.1 รายงานภาระงานของผู้ร่วมทีมทุกสัปดาห์ และวเิคราะหง์านของแตล่ะคนในทีมงานต่อสัปดาห์/

เดือน/ภาคเรียนได้  

8.2 รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผดิชอบของผู่รว่มทีม  

8.3 ตดิตามงานของผู้รว่มทีมตามก าหนดเวลา ไม่ให้มีงานค้าง  

9. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ  

10. ติดตาม ประเมนิผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสว่นงานที่รับผิดชอบ  
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2. งานบรหิารทั่วไป (หน่วยการเงนิ)  

 

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะศลิป

ศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:   หนว่ยการเงิน  

                 หนว่ยวิเคราะหง์บประมาณ 

ผู้ปฏิบัติงาน: นางพจนารถ เชิดสกุล  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างานแผนงาน  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร 

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

       สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 

ประเมินผล ก ารใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนา

ระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชปีระเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ตอ้งใช้ความรู ้ความส ามารถทางวิชาการในการ ท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงนิและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่

ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ    

1.1  จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน

หมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเ้ป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระ เบี ย บ วิ ธี ก า รบั ญ ชี  ข อ ง

หนว่ยงาน   

1.2  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและ

ทันสมัย  

1.3  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็น

และวัตถุประสงค์ของแตล่ะหน่วยงาน 
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1.4  ศกึษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงนิเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  

1.5  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จา่ยเงนิ เพื่อใหก้ารรับ-

จา่ยเงนิขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน  

1.6  "ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน

วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์

เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานแล ะ

ข้อก าหนด"  

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

4.1  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชทีี่ตนมีความรับผดิชอบ ในระดับ

เบือ้งตน้แก่หน่วยงานหน่วยงานและผูร้ับบริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นระ

โยชน์ 

4.2  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิต ิปรับปรุงหรอืจัดท าฐานขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน

การเงนิและบัญชเีพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

ก ากับดูแลและบรหิาร

จัดการดา้นเงิน,บัญชี 

ของคณะศิลปศาสตร ์

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆที่คณะฯ มอบหมาย 

1.  ภาระงานประจ า  

1.1  งานด้านการเงนิ โดยแบ่งเป็น 12 หมวดเงิน  

      1.1.1  ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหมวดรายจ่ายที่ได้กับ

รายการที่เบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายทุกประเภท รวมทั้งงบประมาณในการจัดซื้อ

จัด จา้ง ของคณะ ทุกประเภท  

       1.1.2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกประเภททั้งส ารองจ่ายและ

ทดรองจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัยพะเยา  

1.2  งานด้านการบัญชี - มีการตรวจสอบเอกสารงานด้านการบัญชีประจ าเดือน 

โดยมอบการจัดท าเอกสารด้านบัญชีให้กับศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์(งาน

การเงนิ)  

     1.2.1  สมุดทะเบียนคุมเงินสมุดบัญชศีูนย์ภาษาคณะศิลปสาสตร ์  

              1.2.1.1  สมุดทะเบียนคุมเงินทดรองจา่ย(ทดรองจ่ายในคณะ)   

              1.2.1.2  สมุดทะเบียนคุมเช็คศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์  

              1.2.1.3 ใบส าคัญเงินยมื  

              1.2.1.4 การรับเงิน  

              1.2.1.5  การจา่ยเงนิ 

              1.2.1.6 ตรวจสอบเอกสารวันครบก าหนดการยืมเงินเพื่อที่จะเสร็จสิ้น

การเคลียร์เอกสารของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์  

     1.2.2  สรุปและรายงานสถานะทางการบัญชีของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 

ในแต่ละเดือน  

              1.2.2.1 ทะเบียน รับ –จา่ย  
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2.  งานรับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ  

2.1  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  

2.3  งานธุรการ อันได้แก่ การสแกนเอกสาร/บันทึก คีย์เลขบาร์โค๊ด/เสนอแฟ้ม/

ส่ง-ถ่ายเอกสาร / ไปรับเช็ค/ติดตอ่ธนาคาร / คืนเงนิ  

2.4  คืนเงนิ  

2.5  เบิกเงินเดือนผูช่้วยคณบดี/เจา้หนา้ที่/ผูอ้ านวยการศูนย์ภาษาคณะศลิปศาสตร์  

2.6  ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน   

 

 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 

Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณ

พนักงาน (Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิด

พลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับ

จากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

นานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี(Functional 

Competencies) 

1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุมงบประมาณ  

2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ความละเอียดรอบคอบ  
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3. งานบริหารทั่วไป (หน่วยพัสดุ หน่วยอาคารสถานที่)  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะศลิป

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยพัสดุ  

                 หนว่ยอาคารสถานที่  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวอรนภา อ่อง

ประกฤติ  

ชื่อต าแหน่ง:  นักวิชาการพัสดุ 

ต าแหน่งบริหาร:  - 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร 

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานทั่วไป  

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการคลังและพัสดุอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนงานด้านการบริหารและงานด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจา้ง ใหต้รงตามวัตถุประสงค์ ทันเวลาและใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการ 

4. ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ และระบบ

การจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

        มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางดา้นระบบบริหารที่จะต้อง

มีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบัติงานอื่น 

ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ  

-  ก ากับดูแล การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห ์จัดท าแผนการใช้พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี รวมทั้งตรวจสอบการใช้

จา่ยพัสดุใหเ้ป็นไปตามแผน 

-  ก ากับดูแล การจัดซือ้ จัดจา้ง ดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ ์
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-  ก ากับดูแล การจัดท ารายงานพัสดุคงเหลอืประจ าเดือน ประจ าป ี

-  ก ากับดูแล ท าทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชทีรัพย์สิน 

-  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 

-  เสนอปรับปรุงงานด้านพัสดุ 

-  ก ากับดูแล การจัดท าบัญชีพัสดุคงเหลือ บัญชทีรัพย์สิน ท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 

-  ก ากับดูแล การด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง 

-  ก ากับดูแล การด าเนินการซ่อมและบ ารุงครุภัณฑ์ 

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.2  ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ และระบบ

การจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

               มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเงิน การบริหารงบประมาณและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นหน่วยงานที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่อง

การเบิกจ่ายเงิน การบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบ

หลัก 

หนว่ยพัสดุ 

หนว่ยอาคารสถานที่  

 

 

หนา้ที่ความรับผดิชอบด้านอื่นๆ ที่คณะฯ มอบหมาย 

1.  งานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง  วัสดุส านักงาน  ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  

ในระบบ ERP  

2.  การควบคุมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ / ครุภัณฑ์ 

 2.1  แยกประเภท ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ / ครุภัณฑ์ 

 2.2  ก าหนดหมายเลขครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ ์/ ครุภัณฑ์ 

 2.3  เขียนหมายเลข (รหัส) ที่ตัวครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์/ครุภัณฑ์ 

 2.4  จัดท าหลักฐานในการเบิกจ่าย 

 2.5  ถ่ายรูปครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

 2.6  ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ/์ครุภัณฑ ์ ประจ าปี เพื่อส่งหน่วย

พัสดุ  กองคลัง 

3.  การซ่อมครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ ์/ ครุภัณฑ์ 

 3.1  งานพัสดุรับแจง้เรื่อง  ใหช่้างเทคนิค หรือช่างคอม ตรวจเช็คใน

เบือ้งตน้ 

 3.2  ติดตอ่ร้านค้า ขอใบเสนอราคา อย่างน้อย 2 ราย 

 3.3  ท าเรื่องเช็คประวัติซ่อม และบันทึกประวัติการซ่อม 

 3.4  ส่งเรื่องผา่นรองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอคณบดีอนุมัติ 

 3.5  ส่งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายใหก้ารเงนิคณะ   

4.  การจ าหน่ายวัสดุคงทนถาวร 

 4.1  เมื่อวัสดุมีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ ใชก้ารไม่ได้ เจ้าหนา้ที่พัสดุ

หนว่ยงาน เสนอรายงานต่อหัวหนา้ 

 4.2  ส่งรายงานให้กับงานพัสดุกองคลังเพื่อด าเนินการต่อไป 

5.  การขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(เบิก-จา่ยเป็นรายเดือน) 

6.  การเบิก-จา่ยวัสดุส านักงาน  ส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ 

 6.1  จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ย แต่ละบุคคล 
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 6.2  จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จา่ย  แตล่ะสาขา 

 6.3  ตัดรายการวัสดุส านักงานจากทะเบียนคุมวัสดุ 

 6.4  ตัดรายการวัสดุส านักงาน จากระบบ ERP 

 6.5  ตรวจเช็ควัสดุคงเหลอื  แตล่ะเดือน 

 6.6  ส่งรายงานวัสดุคงเหลือ ครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ ์ ส่งหน่วยตรวจสอบ

ภายใน  และงานพัสดุ  กองคลัง 

7.  การยืม-คืนวัสดุ และครุภัณณ ์ ส าหรับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคคลภายนอก

และนิสติ 

8.  การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  (ท าการเบิก-จา่ยเป็นรายเดือน) 

9.  ตรวจสอบเอกสารในการเคลียร์โครงการของคณะ 

10.  การรับบริจาคจากหน่วยงานภายในและหนว่ยงานภายนอก 

11.  การรับเรื่องตรวจเช็ค  ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในอาคาร 

12.  การรับเรื่องตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 

13.  ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของสว่นงานทั้งภายในและภายนอก 

14.  ติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15.  จัดท างบประมาณการซือ้วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์  และค่าซ่อมแซมวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

2.  งานรับผดิชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ  

 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 

Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี(Functional 

Competencies) 

1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุมงบประมาณ  

2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ความละเอียดรอบคอบ  
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5. ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิด

พลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับ

จากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

นานาชาติ 
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4. งานบรหิารทั่วไป (หน่วยคอมพิวเตอร์)  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะศลิปศาสตร์    

มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยคอมพิวเตอร์  

ผู้ปฏิบัติงาน: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล  ชื่อต าแหน่ง:  นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ต าแหน่งบริหาร:  - 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร 

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง  จัดระบบติดตั้ง  เชื่อมโยงระบบ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ  ชุดค าสั่งประยุกต์  รวมถึงการ เขียนคู่มือ

อธิบายการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช๎เครื่องมือชุดค าสั่ง  สื่อสารการจัดั่ง และบริหาร

ระบบสารสนเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่ บุคคล หรือ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่   เกี่ยวข้อง  

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้นที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างานปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ  

          1.1  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ

รับผิดชอบด าเนนิไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความตอ้งการของหน่วยงาน   

          1.2  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ขอ้มูลที่ได้ถูกต้องแมน่ย ามากที่สุด 
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 1.3  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใชง้านของหน่วยงานอยู่เสมอ      

1.4  เขียนชุดด าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น     

1.5  เขียนชุดค าสั่ ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ ง แก้ ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ งเพื่อให้

ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแมน่ย าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด    

1.6  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์  และระบบข้อมูลของ

หนว่ยงานที่ไม่ซับซ้อน  เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และตรง

ตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด     

1.7  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ ระบบงาน

ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความตอ้งการของหน่วยงาน     

1.8  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบการท างานเครื่องการติดตั้ง 

ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความ

ต้องการ ลักษณะการใชง้านของหน่วยงาน  

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.2  ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และโครงการในแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 



53 

 

3.3 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุ และระบบ

การจัดซือ้จัดจา้ง เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

 4.1 จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ด้วย

ตนเอง         

4.2  ด าเนินการฝกึอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจา้หน้าที่ผู้ใช้งานหรือ

เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา        

4.3  ปฏิบัติงานรว่มกับผูใ้ช้ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผูใ้ช้หากมี ปัญหาหรอืข้อ

สงสัยในการใชง้านเครื่องคอมพิวเตอร์     

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบ

หลัก 

งานคอมพิวเตอร์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานเว็บไซต์ 

งานโสตทัศนศกึษา 

 

 

1.1  งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.1.1  ด้านการปฏิบัติการ 

1.1.1.1 ติ ด ตั้ ง เค รื่ อ งค อมพิ ว เต อ ร์ ส่ ว น บุ ค ค ล  ชุด ค าสั่ ง

ระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยการใหง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไป

ได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความตอ้งการของหนว่ยงาน 

  1.1.1.2 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่

ได้ถูกต้องแมน่ย ามากที่สุด 

  1.1.1.3 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมี

คุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่

เสมอ 

  1.1.1.4 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ 

เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ทับซ้อนกับหน้าที่รับผิดชอบของ

ผู้ให้บริการเช่าตามสัญญาภายนอก และประสานงานกับผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่าย
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เอกสารเมื่อเครื่องมีปัญหาการใช้งาน ตลอดจนให้บริการซ่อม ดูแล ให้บริการตาม

สมควร 

  1.1.1.5 เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และ

ระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

1.1.1.6 เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไข

ข้อผิดพลาดของค าสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

  1.1.1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของ

ระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนา

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ

ต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

1.1.1.8 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา

ระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความ

ต้องการของหน่วยงาน 

  1.1.1.9 รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบ

สารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความ

ต้องการ ลักษณะการใชง้านของหน่วยงาน 

 1.1.2  ด้านการวางแผน 

  1.1.2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 1.1.3  ด้านการประสานงาน 

  1.1.3.1 ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน

หรอืหนว่ยงานเพื่อใหเ้กิดความรว่มมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  1.1.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
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ด าเนนิงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.1.4  ด้านการบริการ 

  1.1.4.1 ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ ใช้ เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่ผูใ้ช้ใหส้ามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

  1.1.4.2 ด าเนินการฝึกอบรมหรอืถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้

ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหนา้ที่ผู้ใชง้าน หรอืเจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา 

  1.1.4.3 ปฏิบัติ งานร่วมกับผู้ ใช้ ในการน าระบบไปใช้ ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

   1.2.1 ท าการเผยแพรข่่าวสารตา่งๆ ของคณะฯ 

   1.2.2 จัดท าสารศลิป์ประจ าทุกเดือนๆ ละ ๒ ครั้ง 

   1.2.3 สร้างความนิยม ทัศนคตทิี่ดแีละรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร 

   1.2.4 เผยแพร่ผลงานของนสิิตลงเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

   1.2.5 จัดท าการด์เนื่องในโอกาสต่างๆ ของคณะฯ 

   1.2.6 ภา่ยภาพกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ ของคณะฯ 

1.3 โสตทัศนศึกษา 

1.3.1 ดูแลด้านงานโสตฯ ต่างๆ ภายในคณะฯ 

2.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี

(Functional Competencies) 

1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุม

งบประมาณ  

2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ความละเอียดรอบคอบ  
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(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 
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5. งานบริหารทั่วไป (หน่วยการเจ้าหน้าที่)  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  การเจ้าหน้าที่  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง  ชื่อต าแหน่ง: บุคลากร  

ต าแหน่งบริหาร:  - 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร 

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

       มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปตาม

วัตถุประสงค์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

        มุ่งเน้นภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางดา้นระบบบริหารที่จะต้อง

มีความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและปฏิบัติงานอื่น 

ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ    

1. ให้บริการด้านงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศมหีน้าที่รับผดิชอบในการจัดท าทะเบียนประวัติ

บุคลากร ตัง้แตเ่ริ่มเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ ลาออกจากราชการ หรอื

เสียชีวติ การขอเพิ่มคุณวุฒิการศกึษาในรายการทะเบียนประวัติ ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร การจัดท า

สถิตขิ้อมูลบุคลากร การออกรายงานข้อมูลบุคลากร และด าเนินการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 

2. ให้บริการด้านงานทุนการศึกษาและฝกึอบรมงานทุนการศึกษาและฝกึอบรม มีหน้าที่รับผดิชอบ

ในการด าเนินการเรื่องทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

ด าเนิน  การเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงาน 

ในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดท าโครงการ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ  และสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

3. ให้บริการด้านงานธุรการ รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณและงานธุรการ รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูล งานเบิก –จา่ยวัสดุ จัดส่งแฟ้ม คัดแยกแฟ้ม เสนอผูบ้ริหารตามสายบังคับบัญชา 

4. ให้บริการด้านงานนิติการซึ่งประกอบด้วยงานด้านนิติกรรม-สัญญา งานวินัย และงานคดีและ

สิทธิประโยชนข์องมหาวิทยาลัย 

5. ให้บริการด้านงานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา การ

รับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การจ้าง การเลื่อนระดับ การจัดท ากรอบอัตราก าลัง การเลื่อน

ต าแหน่ง การโอนย้าย การสับเปลี่ยนอัตรา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท าบัตรประจ าตัว

พนักงาน  และการลาออกของพนักงาน 

6. ให้บริการด้านงานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี

อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและ

ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควร

ได้รับเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

7. ให้บริการด้านงานสภาพนักงาน ด าเนินการประสานงาน ในการเลือกตั้งสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน การรวบรวมข้อมูล ประสานงานในเรื่องการ

ร้องเรียนต่อสภาพนักงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการติดตามการด าเนินงานด้าน คุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  พนักงานจัดท าสถิติ รายงานผลการด าเนนิงานของสภาพนักงาน 

8. ให้บริการด้านงานสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร

ประจ าตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ท าการ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดท าโครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งเสนอแนะและ ประสานการจัดสวัสดิการ กับหนว่ยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
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การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

ด าเนนิงานของหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์เป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งการบริหารงานของ

องค์กรเพื่อให้มคีวามคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบ

หลัก 

(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบ

หลัก 

งานธุรการ, งาน

ทะเบียนประวัตแิละ

สารสนเทศ, งาน

สวัสดกิารบุคลากร, 

งานทุนการศึกษาและ

ฝึกอบรม, งานนติกิาร

, งานบริหารต าแหนง่

และอัตราก าลัง   งาน

ระบบเงินเดอืนและ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆที่คณะฯ มอบหมาย 

1.  ภาระงานประจ า  

1.1  ด้านงานธุรการ  หน่วยการเจ้าหนา้ที่ 

1.1.1  ด าเนินการจัดส่งเอกสารและท าการเวียนแจ้งทาง E-mail และ

ประชาสัมพันธ์จากกองการเจา้หนา้ที่  

1.1.2  การส่งผลพจิารณาผูส้มัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)   

1.1.3  การขออนุมัติค่าสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

1.1.4  การขออนุมัตคิ่าเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1.1.5  การจัดเตรียมประชุม  ท าระเบียบวาระการประชุม  และจัดท ารายงาน
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ค่าตอบแทน  

 

 

การประชุมที่ เกี่ยวกับงานบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์  เช่น  การคัดเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  การประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจ าคณะ

ศลิปศาสตร์  ฯลฯ   

1.2  ด้านงานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลังคณะศลิปศาสตร์ 

 1.2.1  ด้านการบริหารต าแหน่ง 

       1.2.1.1 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาการและสายบริการ)  

คัดเลือก  และ 

จัดท าสั่งแต่งตั้งให้สังกัดหน่วยงานของคณะฯ   

1.2.1.2 การด าเนินการต่อสัญญาจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ประจ าคณะฯ   

1.2.1.3 การรายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

ของคณะฯ    

1.2.1.4 การรายงานเรื่องการขอลาออก   

1.2.1.5 การสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะฯ   

1.2.1.6 การสรรหาหัวหนา้สาขาวิชา   

1.2.1.7 ประสานงานและด าเนินการประเมินการทดลองการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ภาระงาน)   

1.2.1.8 ประสานงานและด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานข้าราชการมหาวิทยาลัย 

1.2.2 ด้านอัตราก าลังคณะฯ   

1.2.2.1 การจัดท าใบลงนามการปฏิบัติงานประจ าวัน  รวมถึงการ

ตรวจสอบและรายงานผลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ให้ผู้บริหารทราบทุก

เดือน   

1.2.2.2 การตรวจสอบและรายงานผลการขออนุญาตลากิจ ลาป่วย 

ลาพักผ่อน และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ ให้ผู้บริหาร

ทราบทุกเดือนและเสนอมหาวิทยาลัยทราบ   

1.2.2.3 การด าเนินการรายงานข้อมูลด้านอัตราก าลังคณะ/สาขา  

คุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ  ให้ผู้บริหารทราบความเคลื่อนไหว

ทุกเดือน  
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 1.3  ดา้นงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ 

  1.3.1  การด าเนนิการขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ   

 1.3.2  การด าเนินการเรื่องบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัย  พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานข้าราชการ  ผู้มคีวามรูค้วามสามารถพิเศษและลูกจา้ง

ช่ัวคราวมหาวิทยาลัย  และการรับหนังสือต่างๆของกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ทราบ 

 1.4  ดา้นงานทุนการศกึษาและการฝึกอบรม  การท าวิจัยของบุลากรคณะ 

  1.4.1  ดา้นงานทุนการศกึษา   

1.4.1.1 ด าเนินการเรื่องบุคลากรคณะฯ  ขออนุญ าต

สอบแข่งขันรวมถึงการขออนุญาตสอบแข่งขันรับทุนของรัฐบาลและหน่วยงาน

ภายนอก   

   1.4.1.2 ด าเนินการขออนุมัติลาศึกษาต่อและการท าสัญญา

ลาศึกษาต่อ   

   1.4.1.3 การขออนุเคราะห์หนังสือน าทาง (กรณีศึกษาต่อ

ต่างประเทศ)   

   1.4.1.4 การขออนุมัติรับทุนมหาวิทยาลัยและการท าสัญญา

การรับทุน   

   1.4.1.5 การขออนุมัตขิยายระยะเวลาศกึษาต่อ   

   1.4.1.6 การขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ต่อ   

   1.4.1.7 การขออนุมัตยิืมเงนิมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อ   

   1.4.1.8 การขอเบิกค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช่จ่ายใน

การศกึษา 

   1.4.1.9 การขออนุมัตเิบิกค่าวิทยานิพนธ์   

   1.4.1.10 การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

  1.4.2  ด้านการฝกึอบรม  และการวิจัย  ประเภทที่จะต้องด าเนินการ

ท าสัญญา 

   1.4.2.1 ไปดูงาน  ณ ต่างประเทศเกิน 15 วัน    

   1.4.2.2 ไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  ที่เข้าข่ายไปปฏิบัติ
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งานวิจัยหรือฝึกอบรม   

 1.4.2.3 การฝึกอบรมภายในประเทศที่มีระยะเวลาการ

ฝึกอบรมเกิน ๖ เดือน หรือได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝกึอบรมเกิน 50,000  บาท 

 1.5  ดา้นงานระบบเงินเดอืนและค่าตอบแทนของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ 

  1.5.1  ด าเนินการสง่เรื่องเพื่อขอปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา   

  1.5.2  ด าเนินการขอส่งผลสอบภาษาอังกฤษในการอนุมัติปรับวุฒิ

การศกึษา   

  1.5.3  การปรับประสบการณก์ารท างาน 

  1.5.4  เบิกเงินเดอืนอาจารย์ 

  1.5.5  เบิกเงินเดอืนผู้ช่วยสอน   

 1.6  ด้านงานนิติกรภายในคณะศิลปศาสตร์   

  1.6.1  ด าเนินการจัดท าสั่งคณะศลิปศาสตร์  

  1.6.2  ด าเนนิการออกหนังสอืรับการตักเตอืน   

  1.6.3  ด าเนินการออกหนังสือภาคทัณฑ ์  

  1.6.4  ด าเนินการหนังสอืรับรองความประพฤติ     

 1.6.5  ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขเกรด ส่งเกรดช้า

และพฤติกรรมของบุคลากรคณะ ทั้งสายบริการและสายวิชาการ 

  1.6.6  จัดท ารายงานเสนอทางมหาวิทยาลัย  

 1.7 ด้านงานสวัสดิการของบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ 

  1.7.1  ด าเนินการบัตรประกันสังคม(ลูกจา้งช่ัวคราวของคณะ)   

  1.7.2  ด าเนินการเรื่องหอพักบุคลากร   

 1.7.3  ด าเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน เบิกค่าที่พักสวัสดิการ

รายเดือน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล และประกันอุบัติเหตุหมู่ 

2.  งานรับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ  
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ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี

(Functional Competencies) 

1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุม

งบประมาณ  

2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ความละเอียดรอบคอบ  
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ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานบริหารทั่วไป คณะ

ศลิปศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

ผู้ปฏิบัติงาน: นายเขตฐพัฒน์ เพียร

จริง  

ชื่อต าแหน่ง:  - 

ต าแหน่งบริหาร:  - 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร 

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เช่น ควบคุมการ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการ ด าเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย หรือของรัฐบาล ควบคุมการ

ส ารวจ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนควบคุมรับผิดชอบการงาน  ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

ควบคุมการจัดท าเอกสารข่าวสารออก เผยแพร่ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไป

ตาม แผนงาน นโยบาย หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องความ  รับผิดชอบและหน้าที่ที่

จะต้องปฏิบัติ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้นที่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ท างานปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับสื่อในรูปแบบต่างๆ สิ่งพิมพ์ ภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ  

1. จัดท าแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 

2. งานจัดท าขา่วสารคณะฯ อาทิจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ข่าว กิจกรรมโครงการ 

ภาพข่าวกิจกรรม , การผลงานนิสิต เป็นต้น 

3. จัดท าขา่วเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ จัดท าป้ายข่าวสารตา่งๆ ของคณะฯ 

4. ด าเนนิการดา้นการจัดท าโสตฯ ต่าง ๆ อาทิการถ่ายภาพ ,ตัดสติ๊กเกอร์ ,ตัดโฟมเป็นต้น 

5. ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการด้านพิธีกร 
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ในโครงการ หรอืกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น 

6. ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ทาง Website ของคณะฯ 

8. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่และขอบข่ายของหน่วยประชาสัมพันธ์พร้อมเสนอ

แนวทางปรับปรุุงและพัฒนา 

9. ประสานงานด้านการเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยธุรการและ        สาร

บรรณ และหนว่ยประกันคุณภาพการศกึษา 

10. ติดตามงานประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่อง 

11. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความรว่มมอืและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

1. การใหค้ าแนะน าและค าปรึกษา (Advise and counsel)  หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ คอืการให้ 

ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็น  หรอืข้อปัญหาที่เป็นที่ถกเถียงของสาธารณชนหรอื 

การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ ในฐานะที่องค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจงึต้องแสดงให้สาธารณชนเห็น

ว่าองค์การมีความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม  ทั้งนีเ้พื่อ

จุดมุง่หมายในการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ    

2. การประกาศ (Publication)     หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ คือ   การประกาศเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร    
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ขององค์การผ่านสื่อมวลชนที่องคก์ารสามารถควบคุมได้ทั้งในด้านเนือ้หา และรูปแบบของสื่อที่ใช้ 

เป็นการน าเสนอข่าวขององคก์ารในด้านที่เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ และบุคลากร เพื่อเป็นการดงึดูดความสนใจ 

ของสาธารณชนให้รู้จักองค์การ บุคลากร และผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น จดหมายข่าวส าหรับ

พนักงานที่มีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน

บุคลากรของฝ่ายต่างๆ หรอือาจอยู่ในรูปของแผน่พับที่มรีายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ ภาพข่าวงาน เป็นต้น 

3. การเผยแพร่ (Publicity) หน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ข่าวสารขององค์การต่อ

สื่อมวลชน  โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์จะเป็นเสมอืนแหล่งหรอืศูนย์กลางในการสื่อสารขององค์การ การ

เผยแพร่นี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ ความเช่ือ และทัศนคติที่ดีของสาธารณชนต่อองค์การ   

4. การชักชวน (Lobbying) หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ คือ การประสานงานกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

รัฐบาลในการส่งเสริมหรือสนับสนุนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  และคัดค้านในการสิ่งที่จะเป็น 

ผลเสียต่อองค์การเพราะหนา้ที่ของนักประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีขององค์กร 

5. การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ (Public affairs) หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์   คือ การให้การสนับสนุน   

หรือส่งเสริมการด าเนินการกิจกรรมของสาธารณชนต่างๆ     เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่าองค์การ  

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์อ

ขององค์กร 

    

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key 

Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบ

หลัก 

งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

1. ถ่ายภาพและท าข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะดว้ย 

2. ประชาสัมพันธ์เอกสาร ประกาศ และบันทึกข้อความจากทั้งทางมหาวิทยาลัย

พะเยา หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ย่อย

ส าหรับเอกสารซึ่งจะอยู่ถัดจากหัวข้อประชาสัมพันธ์หลักในเว็บไซต์คณะศิลป
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ศาสตร์ (แถบล่างสุดของเว็บไซต์) 

3. ท า POP UP ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการตา่งๆ 

4. ท าป้ายประกาศ ป้ายบอกทาง และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบ

โครงการ จากนั้นน าไปติดตามจุดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารเรียนรวม CE หรือ

ตามจุดที่มองเห็นได้ง่าย 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยาได้รับ

การยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

นานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี

(Functional Competencies) 

1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงนิและควบคุม

งบประมาณ  

2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

3. ความละเอียดรอบคอบ  
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งานวิชาการ (หน่วยบรกิารการศึกษา) 

นางสาวสุภาพร ค ารศ  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานวิชาการ คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน: หน่วยบริการการศกึษา  

                หนว่ยห้องปฏิบัติการภาษา  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวสุภาพร ค ารศ  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างานวิชาการ 

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ

ศูนย์ภาษา  

ระดับต าแหน่ง: รักษาการหัวหน้างาน  

 

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

              สายงานนีค้ลุมถึงต าแหนง่ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ น ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ 

การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝกึอบรม และนิทรรศการผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่าง ๆ การควบคุมการใช้ การจัดหาและการเก็บ

รักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ตอ้งใช้

ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การก ากับ แนะน าหรอืตรวจสอบ 

และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ        

          1.1 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ ที่

ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยายเพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง หรือเครื่องฉาย 

ด าเนนิไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม       

           1.2  ช่วยเขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ  บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรอื 

โทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรอืข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ     

           1.3  จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
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การปฏิบัติงานเพือ่   ให้สามารถใช้งานได้ดี  ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและด าเนินงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ      

ด้านการวางแผน  

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด      

ด้านการประสานงาน       

          3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้       

          3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อ 

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบรกิาร       

          ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านการใช้ บ ารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ 

แก่หนว่ยงานตา่งๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มปีระสิทธิภาพมาก 

 

ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1.งานบริการการศกึษา  

2. งานห้องปฏิบัติการและ

ให้บริการทางภาษา  

 

1. งานบรกิารการศึกษา (งานบัณฑติศึกษา) 

2. งานธุรการ (สาขาวิชา) รวมถึงประสานงานระหว่างบุคลากรในสาขาวิชา 

รับเข้า-ส่งออกเอกสาร 

3. หลักสูตร (การด าเนินการจัดท า มคอ.2) (ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ) 

4. ค ารอ้ง (เอกสารและออนไลน์) เชน่ ย้ายสาขาวิชา รีรหัส เทียบรายวิชา ลา

พักการศกึษา ส าเร็จการศกึษา ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต 

5. ตารางสอนและตารางสอบ 

6. งานรับเข้าศกึษา 

7. อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง/

วิทยานิพนธ์ 



70 

 

8. ผลการเรียน 

9. การสอบระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 

10.  การสอบระดับบัณฑติศกึษา  ได้แก่ สอบโครงรา่งวิทยานพินธ์  การสอบ

วิทยานิพนธ์การสอบประมวลความรูแ้ละการสอบวัดคุณสมบัติ 

11. ด าเนนิงานบัณฑิตศกึษาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการการศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเองของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา แผน ก /แผน ข และปริญญาเอก 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

12. ด าเนนิงานเกี่ยวกับการน าเสนอการศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง รวมถึงการ

ตีพมิพ์เอกสารการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของนสิิต (ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 

เป็นต้นมา – ปัจจุบัน) 

13. ด าเนนิงานเกี่ยวกับระบบ I-Thesis ของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

14. งานประชุม 

15. ด าเนนิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศกึษา 

2. งานศูนย์ภาษา 

งานศูนย์ภาษา และงานสาขาวิชา คือ ดูแล/รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 งานธุรการ (ศูนย์ภาษา) รวมถึงการประสานงานระหว่างผู้รับบริการ 

หนังสือรับ-ส่งเอกสาร 

2.2 รับผิดชอบโครงการ/หลักสูตร ของศูนย์ภาษา 

2.3 งานแปลภาษา (การประสานงานแปลเอกสาร/การเบิกจ่ายค่าแปลเอกสาร) 

2.4 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสติระดับปริญญาเอก (เปิดหลักสูตร/

ประสานผูเ้รียน/อาจารย์ผู้สอน/หอ้งเรียน/ผลการเรียน/การเบิกจ่ายเอกสาร) 

2.5 งานประชุม (เตรียมวาระการประชุม/ประสานการประชุม/สรุปรายงานการ

ประชุม) 

2.6 รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนนอกเหนอืจากโครงการประจ าศูนย์ภาษา 

2.7 ด าเนินการเอกสารประกาศ/ค าสั่งศูนย์ภาษา 
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2.8 การด าเนินการสอบวัดระดับความรูภ้าษาจีน HSK  

2.9 ประสานงานด้านรายได้ของศูนย์ภาษา 

2.10  ท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ภาษาแตล่ะปีงบประมาณ  

2.11 ประสานงานดูแลการด าเนินงานหอ้งปฏิบัติการภาษา 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 ผูป้ระสานงาน และด าเนินการโครงการวิชาการ 

- ประสานงาน และด าเนินโครงการน าเสนอผลการสึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

-  ประสานงานโครงการพัฒนานิสติระดับบัณฑติศกึษา 

3.2 งานประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย  

3.3 ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมทั้งประสานงานการ

ท างานภายในหน่วยงาน หรือนอกหน่วยงานเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

หรอืจากมหาวทิยาลัย 

3.4 เข้าร่วมการประชุม โครงการตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

3.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อันได้แก่ โครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้

ระบุในความรับผิดชอบ ประชุมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน

ศกึษา (Functional Competencies) 

1. การควบคุมดูแลเครื่องมอืและอุปกรณ์โสต

ทัศนศึกษา 

2. ทักษะในการผลิตสื่อ 

3. ทักษะในการออกแบบ 

 



72 

 

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

 

ส่วนที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) รักษาการหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ศกึษางาน ขอบเขตงาน ผูป้ฏิบัติงาน(ผู้ร่วมทีม)  

1.1 ศกึษาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ   

1.2 ศกึษาโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ 

1.3 ศกึษาภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ของผู้รว่มทีม 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

3. ติดตอ่ประสานงาน  

4. วางแผนงานรว่มกับผูร้่วมทีมและรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 

5. มอบหมายงานให้ผูร้่วมทีมมีภาระงานที่เหมาะสม  

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมทีม  

7. ให้ค าปรึกษาและแนะน าผูร้่วมทีม  

8. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมทีม  

8.1 รายงานภาระงานของผู้ร่วมทีมทุกสัปดาห์ และวเิคราะหง์านของแตล่ะคนในทีมงานต่อ

สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียนได้  

8.2 รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผดิชอบของผู่รว่มทีม  

8.3 ตดิตามงานของผู้รว่มทีมตามก าหนดเวลา ไม่ให้มีงานค้าง  

9. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ  

10. ติดตาม ประเมนิผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสว่นงานที่รับผิดชอบ  
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งานวชิาการ: หน่วยบริการการศึกษา  

 (นางสาวโสภิดา สุทธนะ)  
 

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานวิชาการ คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน: หน่วยบริการการศกึษา  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวโสภิดา สุทธนะ  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการศึกษา  

ต าแหน่งบริหาร:  -  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

           สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมคนตาบอด คนหูหนวก คนที่มีความผิดปกติทางการพูดและการ 

ได้ยิน คนร่างกายพิการทางแขนขาและล าตัว คนปัญญาอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหาทางสังคม 

ศึกษาปัญหาความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน สังเกต 

ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ วิวัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของแพทย์และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูด การได้ยิน และ 

ความผิดปกติทางร่างกายจิตใจและอารมณ์อื่น ๆ พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการบ าบัดฟื้นฟู 

สมรรถภาพด้านต่าง ๆของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ 

เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ท ำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา 

ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้ 

พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา 

เกี่ยวกับการศึกษาเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า วา
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สาร หรอืเอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ        

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน การศึกษาและที่

เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน การศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น

หลักฐานอ้างองิและใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ  พัฒนา

งานด้านการศึกษา     

ด้านการวางแผน  

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด      

ด้านการประสานงาน       

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้       

2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอ้เท็จจริงแก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สรา้งความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบรกิาร       

1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้การบริการความรูแ้ละบริการทางดา้นการศกึษาและวิชาชีพแก่ประช าชนอย่างทั่วถึง 

2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน ำปรึกษาเบื้องต้นแก่ นักเรี ยน 

นิสติ นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

3. ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ การแนะ



75 

 

แนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ

เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว

การศกึษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ       

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1. ง า น บ ริ ก า ร

การศึกษา  

 

 

1. ภาระงานประจ า  

1.1  โครงการของงานวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

         1.1.1  โครงการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา(ศศ 

266301001)  

 1.2.2 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์ (ศศ 266301004) 

 1.2.3 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์  

(ศศ 266301005)  

 1.2.4 โค รงก ารพั ฒ น าอาจารย์ เข้ าสู่ ต าแหน่ งวิ ช าก าร (ศ ศ 

266301009) 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดย

สถาบันอุดมศึกษา  เป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี ๒๕๖๑  โครงการ อ่านได้ เขียน

คล่องผ่านนิทาน                                       

1.3 จัดประชุม การจัดการความรู้ (KM) และการมาการเข้าศึกษาดูงาน ด้าน

วิชาการ  

1.4 การบริการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การลงทะเบียนของนิสติ  

1.5 การบริหารจัดการข้อสอบคณะศิลปศาสตร์(จัดท าแผนการโรเนียวข้อ

สอบ การจัดเก็บการขนย้ายและการท าลายข้อสอบ)  
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1.6 งานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตร การลงทะเบียนของนิสิต และการ

จัดการเรยีนการสอน  

1.7 งานสหกิจศึกษาในส่วนที่คณะรับผิดชอบ  

1.8 ความรว่มมอืทางวิชาการ (MOU)  

1.9 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและองค์ประกอบด้าน

วิชาการ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของงานวิชาการ  

1.10 เลขานุการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

1.11 ประสานงานพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานรับ

นิสติเข้าศกึษา เชน่ โครงการ OPEN HOUSE 

1.12 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี(เลขานุการสาขาวิชา

ภาษาไทย)   

 1.12.1  งานธุรการสาขาวิชาภาษาไทย (รับเข้าและส่งออกหนังสือ)

 1.12.2  ตรวจสอบและรับค าร้องนิสติ 

 1.12.3  งานจัดตารางเรียน จัดตารางสอน 

 1.12.4  งานทะเบียนและประเมินผลการเรียนของนสิิต 

 1.12.5  งานรับเข้าศกึษา 

 1.12.6  งานสนับสนุนวิชาการ  

2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

2.1 ประสานงานโครงการสาขาวิชาภาษาไทย  

      2.1.1 จัดท ารายการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สาขาวิชา รหัสและชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ และก าหนดการจัด

โครงการ  

       2.1.2 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการและขออนุมัติยืม

เงินค่าใช้จ่ายโครงการ และบันทึกข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการให้กับ
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สาขาวิชาและหัวหนา้โครงการ 

        2.1.4 จัดท าสรุปโครงการเสนอหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าโครงการ 

ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประสานงานกับงานการเงินและพัสดุ

เพื่อสรุปรายการค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารการเงินวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

โครงการตามตัวชี้วัด และ รวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดท า

รายงานโครงการ เชน่ ภาพถ่าย แบบสอบถาม 

2.2  เป็นผู้ประสานงานดูแลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใน

วันเสาร์-อาทิตย์   

2.3  ปฏิบัติการให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมทั้งประสานงานการ

ท างานภายในหน่วยงาน หรือภายนอกหน่วยงานเมื่อได้รับค าสั่ งจาก

ผูบ้ังคับบัญชา หรอืจากมหาวทิยาลัย 

2.4 เข้าร่วมการประชุม โครงการตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับคณะฯ

และมหาวิทยาลัย  

2.5  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อันได้แก่ โครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้

ระบุในความรับผิดชอบ ประชุมของมหาวิทยาลัย คณะฯ 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 

(Functional Competencies) 

1. การวิเคราะหข์้อมูลและการรายงาน  

2. การให้ค าปรึกษา  

3. การตดิต่อประสานงาน  
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6. มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 
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นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ (นักวิชาการศึกษา) 

 

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานวิชาการ คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน: หน่วยบริการการศกึษา  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการศึกษา  

ต าแหน่งบริหาร:  -  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: รองคณบดีฝา่ย

วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

           สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมคนตาบอด คนหูหนวก คนที่มีความผิดปกติทางการพูดและการ 

ได้ยิน คนร่างกายพิการทางแขนขาและล าตัว คนปัญญาอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหาทางสังคม 

ศึกษาปัญหาความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน สังเกต 

ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ วิวัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของแพทย์และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูด การได้ยิน และ 

ความผิดปกติทางร่างกายจิตใจและอารมณ์อื่น ๆ พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการบ าบัดฟื้นฟู 

สมรรถภาพด้านต่าง ๆของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ 

เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

               ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ท ำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา 

ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้ 

พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา 

เกี่ยวกับการศึกษาเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า วา

สาร หรอืเอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ด้านการปฏิบัติการ        

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน การศึกษาและที่

เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน การศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น

หลักฐานอ้างองิและใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ พัฒนา

งานด้านการศึกษา     

ด้านการวางแผน  

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด      

ด้านการประสานงาน       

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้       

2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอ้เท็จจริงแก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สรา้งความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบรกิาร       

1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้การบริการความรูแ้ละบริการทางดา้นการศกึษาและวิชาชีพแก่ประช าชนอย่างทั่วถึง 

2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน ำปรึกษาเบื้องต้นแก่ นั กเรียน 

นิสติ นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

3. ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ การแนะ

แนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ



81 

 

เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว

การศกึษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ       

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

2. งานบริการ

การศึกษา  

 

 

1. ภาระงานประจ า 

1.1  การจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศกึษา   

          1.1.1  งานธุรการระดับบัณฑติศกึษา 

          1.1.2  งานรับเข้าศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

1.1.3  งานจัดตารางเรียน ตารางสอนระดับบัณฑติศกึษา และตาราง

ปฏิบัติงานอาจารย์และเจ้าหน้าผู้ประสานงานการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษา  

 1.1.4  การด าเนินการจัดสอบระดับบัณฑติศกึษา 

 1.1.5  การรายงานผลการเรียนระดับบัณฑติศกึษา 

1.1.6  ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองของนิสติระดับบัณฑติศกึษา 

1.1.7  การจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการสอน

ระดับบัณฑติศกึษา  

1.1.8  งานทะเบียนและประเมินผลการเรียนของนิสิตระดับณฑิต

ศกึษา 

 1.1.9  งานพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา   

1.2 โครงการของงานวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 1.2.1 โครงการน าเสนอผลงานการศกึษาอิสระของนิสิตระดับ
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บัณฑติศกึษา 

 1.2.2 โครงการพัฒนานิสติระดับบัณฑติศกึษา   

 1.2.3 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมแ่ละอบรมกรอมมาตรฐาน

วิชาชีพ UP-PSE   

1.3  จัดท าสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน

ของโครงการระดับบัณฑติศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ (ด้าน

วิชาการ) 

1.4  จัดท าและตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์

ผูส้อนประจ าภาคการศกึษาฤดูร้อน                                                                                        

1.5  จัดท าคู่มอืการรับบริการของงานบริการการศึกษาคณะศลิปะศาสตร์ 

1.6  จัดท ารูปเล่มรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.5  

1.7  งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบด้าน

วิชาการ  

1.8  ด าเนินการจัดบอร์ดและปรับปรุงบอร์ด  ด าเนินการประชาสัมพันธ์และ

แจ้งเวียนข่าวสาร ของงานบริการการศกึษาคณะศลิปศาสตร์ 

2.  งานรับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ 

 2.1 งานประสานงานด้านการจัดการเรยีนการสอนสาขาวิชา

ภาษาไทย ระดับบัณฑติศกึษา  

2.2  เป็นผู้ประสานงานดูแลการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษา ในวันเสาร์-อาทิตย์   

 2.3  ปฏิบัติการให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมทั้ง

ประสานงานการท างานภายในหน่วยงาน หรอืภายนอกหน่วยงานเมื่อได้รับ

ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือจากมหาวิทยาลัย 

 2.4  เข้าร่วมการประชุม โครงการตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ

คณะฯและมหาวิทยาลัย 



83 

 

 2.5  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อันได้แก่ โครงการ

อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในความรับผดิชอบ ประชุมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 

(Functional Competencies) 

 1. การวิเคราะหข์้อมูลและการรายงาน  

2. การให้ค าปรึกษา  

3. การตดิต่อประสานงาน  
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นางสาวปวลี ดวงด ี(นักวิชาการศึกษา)  

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานวิชาการ คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยห้องปฏิบัติการภาษา  

                 หนว่ยบริการการศกึษา  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวปวลี ดวงดี  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการศึกษา  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างาน

ปฏิบัติการและใหบ้ริการทางภาษา  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: ผูอ้ านวยการศูนย์

ภาษา รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิชาการ  

ระดับต าแหน่ง:  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

           สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมคนตาบอด คนหูหนวก คนที่มีความผิดปกติทางการพูดและการ ได้

ยิน คนร่างกายพิการทางแขนขาและล าตัว คนปัญญาอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหาทางสังคม ศึกษา

ปัญหาความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน สังเกต ความสนใจ 

ความสามารถในการเรียนรู้ วิวัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ของแพทย์และ

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูด การได้ยิน และ ความผิดปกติทาง

ร่างกายจติใจและอารมณ์อื่น ๆ พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการบ าบัดฟื้นฟู สมรรถภาพด้านต่าง ๆ

ของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

               ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ท ำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา 

ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้ พื้นฐาน ตลอดจน

ความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่การศกึษา เช่น ออกรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า วาสาร หรอืเอกสารต่าง 

ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ด้านการปฏิบัติการ        

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน การศึกษาและที่

เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน การศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐาน

อ้างองิและใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ พัฒนางาน

ด้านการศึกษา     

ด้านการวางแผน  

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด      

ด้านการประสานงาน       

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้       

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความ

เข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบรกิาร       

1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้การบริการความรูแ้ละบริการทางดา้นการศกึษาและวิชาชีพแก่ประช าชนอย่างทั่วถึง 

2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน ำปรึกษาเบื้องต้นแก่ นักเรียน 

นิสติ นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

3. ด ำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ การแนะแนว

การศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศกึษาและแนวทางการเลือกอาชีพ



86 

 

ที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว

การศกึษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ       

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1. งานห้องปฏิบัติการและ

ให้บริการทางภาษา  

2.งานบริการการศกึษา  

 

 

1.  ภาระงานประจ า  

เลขาหลักสูตร 1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

  2. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) 

  3. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

  4. หลักสูตร ศศ .บ .(ภาษาจีน ) และหลั กสูตร ศศ .บ .

(ภาษาอังกฤษ)   

                    5. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) และหลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

  6. หลักสูตร พจ.บ.(การแพทย์แผนจีน) และหลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาจนี) 

  7. หลักสูตร กศ.บ .(การศึกษา) และหลักสูตร ศศ.บ .

(ภาษาจนี) 

  8. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน แบบ 2.5+1.5 

    การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี   

 1.1 งานธุรการบรกิารศึกษา  

 - ดูแลทะเบียนหนังสือรับ 3 สาขาวิชา 

 - ดูแลทะเบียนหนังสือส่งภายใน 3 สาขาวิชา 
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 - เกษียณหนังสือ 3 สาขาวิชา 

 - เลขานุการหัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร 3 หลักสูตร 

      1.2  งานจัดตารางเรียน จัดตารางสอน  

 - ประสานงานและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษา 3 สาขาวิชา 3 ภาคการศกึษา/ปี 

       1.3  งานทะเบียนและประเมินผลการเรียนของนิสิต  

 - ให้บริการรับค าร้องทั่วไป 

 - ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการลงทะเบียนของนิสิตทั้งภายใน

และภายนอกคณะศิลปศาสตร์   

 - จัดท าค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 

       1.4  งานรับเข้าศึกษา  

 - รับรายงานตัวนิสติแตล่ะปีการศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - ประสานเรื่องจ านวนรับเข้าแตล่ะปีการศึกษา 3 สาขาวิชา 

        1.5  งานสนับสนุนวิชาการ  

 - ประสานงานด้านการฝึกงาน 2 สาขาวิชา 

 - ประสานงานด้านการปฏิบัติสหกิจศกึษา 3 สาขาวิชา 

 - ประสานงานด้านการฝึกสอน  1 สาขาวิชา 

 - ให้บริการถ่ายข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบย่อย 

 - ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาดูงานจาก

หนว่ยงานภายนอก 

 1.6  งานพัฒนาหลักสูตร  

 - ประสานงานการเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)ระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไหห่นาน แบบ 2.5+1.5 

 - จัดท าเอกสารและประสานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 3 สาขาวิชา 
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 - จัดท ารูปเล่มรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.5  3 

หลักสูตร 

 1.7 งานวิเทศ 

 - ประสานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) การจัดการ

เรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน กับ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 - ประสานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการ

เรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน กับ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 - ประสานและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับนิสติแลกเปลี่ยนเรตาคุ 

 - ประสานการเข้าร่วมเ)นสมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยที่ ใช้

ภาษาฝร่ังเศส(AUF) 

 - ประสานและจัดท าเอกสารนสิิตสหกิจศกึษาต่างประเทศ 

 1.8 งานการเงิน  

- จัดท าและตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการสอนให้แก่

อาจารย์ผู้สอนประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 3 สาขาวิชา        

- จัดท าเอกสารการเงินการศกึษาดูงานจากหนว่ยงานภายนอก 3 

สาขาวิชา 

1.9 แผนและประเมินคุณภาพ 

- ประสานงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร(AUN) 3 หลักสูตร  

1. ศศ.บ.(ภาษาจีน) 

2. ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส) 

3. ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบด้าน

วิชาการ       
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1.10 ประชาสัมพันธ์ 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (OPEN HOUSE) 

- ประชาสัมพันธ์ทะเบียนหนังสอืรับทั่วไป       

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนข่าวสาร ของงานบริการ

การศกึษาคณะศลิปศาสตร์                                                               

2.  งานรับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ  

2.1 ประสานงานโครงการสาขาวิชาภาษาจนี  

      2.1.1 จัดท ารายการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สาขาวิชา รหัส 

และชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ และก าหนดการจัดโครงการ 

      2.1.2 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการและขออนุมัติยืม

เงิน/ค่าใช้จ่ายโครงการ และบันทึกข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการให้กับ

สาขาวิชา/หัวหน้าโครงการ 

         2.1.3 จัดท าสรุปโครงการเสนอหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าโครงการ 

ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประสานงานกับงานการเงิน และพัสดุ

เพื่อสรุปรายการค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารการเงินวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

โครงการตามตัวชี้วัด และ รวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดท า

รายงานโครงการ เชน่ ภาพถ่าย แบบสอบถาม 

2.2  ปฏิบัติการใหก้ารสนับสนุนและให้ความร่วมมือ รวมทั้งประสานงานการ

ท างานภายในหน่วยงาน หรือภายนอกหน่วยงานเมื่อได้รับค าสั่ งจาก

ผูบ้ังคับบัญชา หรอืจากมหาวทิยาลัย 

2.3  เข้าร่วมการประชุมและโครงการตามงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ

คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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2.4  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ริหาร อันได้แก่ โครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้

ระบุในควรรับผิดชอบ ประชุมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย    

2.5  จัดท าคู่มือการรับบริการของงานบริการการศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

 

 

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 

(Functional Competencies) 

1. การวิเคราะหข์้อมูลและการรายงาน  

2. การให้ค าปรึกษา  

3. การตดิต่อประสานงาน  

 

 

 

ส่วนที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) รักษาการหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ศกึษางาน ขอบเขตงาน ผูป้ฏิบัติงาน (ผูร้่วมทีม)  

1.1 ศกึษาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ   
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1.2 ศกึษาโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ 

1.3 ศกึษาภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ของผู้รว่มทีม 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

3. ติดตอ่ประสานงาน  

4. วางแผนงานรว่มกับทีมและรองคณบดีหรอืผูช่้วยคณบดี 

5. มอบหมายงานให้ทีมงานมีภาระงานที่เหมาะสม  

6. ส่งเสริม พัฒนา  

7. ให้ค าปรึกษา แนะนะ  

8. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

8.1 รายงานภาระงานของทีมทุกสัปดาห์ และวิเคราะห์งานของแตล่ะคนในทีมงานต่อสัปดาห์/

เดือน/ภาคเรียนได้  

8.2 รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผดิชอบของทีม  

8.3 ตดิตามงานตามก าหนดเวลา ไม่มีงานค้าง  

9. ปรับปรุงแก้ไข  

10. ติดตาม ประเมนิผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
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งานปฏิบัติการและให้บรกิารทางภาษา 
 

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานวิชาการ คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยห้องปฏิบัติการภาษา  

                 หนว่ยบริการการศกึษา  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางสาวปวลี ดวงดี  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการศึกษา  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างาน

ปฏิบัติการและใหบ้ริการทางภาษา  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: ผูอ้ านวยการศูนย์

ภาษา รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิชาการ  

ระดับต าแหน่ง: รักษาการหัวหน้างาน  

 

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยพะเยา)  

           สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

เกี่ยวกับการให้การศึกษาและฝึกอบรมคนตาบอด คนหูหนวก คนที่มีความผิดปกติทางการพูดและการ 

ได้ยิน คนร่างกายพิการทางแขนขาและล าตัว คนปัญญาอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหาทางสังคม  

ศึกษาปัญหาความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน สังเกต  

ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ วิวัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

ของแพทย์และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในก ารค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูด การได้ยิน และ  

ความผิดปกติทางร่างกายจิตใจและอารมณ์อื่น ๆ พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการบ าบัดฟื้นฟู  

สมรรถภาพด้านต่าง ๆของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ 

เกี่ยวข้อง 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

               ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ 

ความรู้งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชา 

ทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้ 
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พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา  

เกี่ยวกับการศึกษาเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท า  

วารสาร หรอืเอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ        

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน การศึกษาและที่

เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐาน การศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น

หลักฐานอ้างองิและใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อ  พัฒนา

งานด้านการศึกษา     

ด้านการวางแผน  

           วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด      

ด้านการประสานงาน       

3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้       

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้าง

ความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบรกิาร       

1. จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้การบริการความรูแ้ละบริการทางดา้นการศกึษาและวิชาชีพแก่ประช าชนอย่างทั่วถึง 

2. ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน ำปรึกษาเบื้องต้นแก่  นักเรียน 



94 

 

นิสติ นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

3. ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ  การแนะ

แนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทงกรศึกษาและแนวทางการเลือก

อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4. เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่อ  อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา  การแนะแนว

การศกึษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ       

 
ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1. งานห้องปฏิบัติการและ

ให้บริการทางภาษา  

2.งานบริการการศกึษา  

 

 

1. งานธุรการบรกิารศกึษา 

1.1  ลงทะเบียนหนังสอืรับ-ส่ง 3 สาขาวิชา 

 1.2  เกษยีณหนังสอื 3 สาขาวิชา 

 1.3  เลขานกุารหัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร 3 หลกัสูตร 

2. งานสนับสนุนวิชาการ 

 2.1 จัดท าเอกสารและประสานงานดา้นการฝกึงาน 3 สาขาวิชา 

 2.2 จัดท าเอกสารและประสานงานดา้นการปฏบัิตสิหกิจศกึษา 3 สาขาวิชา 

 2.3 จัดท าเอกสารและประสานงานดา้นการฝกึสอน  1 สาขาวิชา 

 2.4 ให้บริการถา่ยข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบยอ่ย 

 2.5 ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารประกอบการศกึษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 

3. แผนและประเมนิคุณภาพ 

 3.1 ประสานงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร(AUN) 3 หลักสูตร  

 3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบด้านวิชาการ  

4. ประชาสัมพนัธ ์

4.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(OPEN HOUSE) 

4.2 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนหนังสอืรับท่ัวไป       

4.3 ด าเนนิการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวยีนข่าวสาร ของงานบริการการศกึษาคณะศลิป

ศาสตร์ 

5. งานพัฒนาหลักสูตร 

 5.1 ประสานงานการเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)ระหว่างมหาวทิยาลัยพะเยา
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และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน แบบ 2.5+1.5 

 5.2 จัดท าเอกสารและประสานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 สาขาวิชา 

6. งานการเงนิ  

 6.1 จัดท าและตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน  

ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน 3 สาขาวิชา        

6.2 จัดท าเอกสารการเงินการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 3 สาขาวิชา 

6.3 เครยีเงินโครงการสหกิจศกึษา  

7. งานจัดตารางเรียน จัดตารางสอน 

7.1 ประสานงานและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา 3 สาขาวิชา       

    3 ภาคการศกึษา/ปี 

8. งานทะเบียนและประเมนิผลการเรียนของนสิิต  

8.1 ให้บริการรับค ารอ้งท่ัวไป 

8.2 ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการลงทะเบียนของนสิิตท้ังภายในและภายนอกคณะ  

ศลิปศาสตร์   

8.3 จัดท าค าสั่งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

9. งานรับเข้าศึกษา  

9.1 รับรายงานตัวนสิิตแตล่ะปกีารศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

9.2 ประสานเร่ืองจ านวนรับเข้าแตล่ะปกีารศึกษา 3 สาขาวิชา 

10. งานวเิทศน ์

10.1 ประสานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื(MOU) การจัดการเรียนการสอน   

ระหว่างมหาวทิยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

10.2 ประสานการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื(MOU) การจัดการเรียนการสอน   

ระหว่างมหาวทิยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

10.3 ประสานและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับนิสติแลกเปลี่ยนเรตาคุ 

10.4 ประสานการเข้าร่วมเ)นสมาชกิสถาบันระดับมหาวิทยาลัยท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส(AUF) 

10.5 ประสานและจัดท าเอกสารนสิิตสหกิจศกึษาตา่งประเทศ 

11. ประสานงานโครงการสาขาวิชาภาษาจีน  

11.1 จัดท ารายการโครงการในแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณของสาขาวิชา รหัส 

และชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ และก าหนดการจัดโครงการ 

11.2 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนนิโครงการและขออนุมตัยิืมเงิน/ค่าใชจ้่าย 

โครงการ และบันทึกข้อความอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการให้กับสาขาวิชา/หัวหนา้โครงการ 

11.3 จัดท าสรุปโครงการเสนอหวัหน้าสาขาวิชา หัวหน้าโครงการ ภายใน 15 วัน หลัง 

เสร็จสิ้นโครงการ ประสานงานกับงานการเงิน และพัสดุเพื่อสรุปรายการค่าใช้จา่ยพร้อม
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เอกสารการเงินวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัด และ รวบรวมขอ้มูล

อื่นๆ เพื่อประกอบการจัดท ารายงานโครงการ เช่น ภาพถา่ย แบบสอบถาม 

 2.2  ปฏบัิตกิารให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมอื รวมท้ังประสานงานการท างาน

ภายในหน่วยงาน หรือภายนอกหนว่ยงานเมื่อได้รับค าสั่งจากผูบั้งคับบัญชา หรือจาก

มหาวทิยาลัย 

2.3  เข้าร่วมการประชุมและโครงการตามงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับคณะฯ และ

มหาวทิยาลัย 

2.4  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อันไดแ้ก่ โครงการอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุในควร

รับผิดชอบ ประชุมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย    

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการศกึษา 

(Functional Competencies) 

1. การวิเคราะหข์้อมูลและการรายงาน  

2. การให้ค าปรึกษา  

3. การตดิต่อประสานงาน  
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ส่วนที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) รักษาการหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ศกึษางาน ขอบเขตงาน ผูป้ฏิบัติงาน(ผู้ร่วมทีม)  

1.1 ศกึษาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ   

1.2 ศกึษาโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ 

1.3 ศกึษาภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ของผู้รว่มทีม 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

3. ติดตอ่ประสานงาน  

4. วางแผนงานรว่มกับผูร้่วมทีมและรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 

5. มอบหมายงานให้ผูร้่วมทีมมีภาระงานที่เหมาะสม  

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมทีม  

7. ให้ค าปรึกษาและแนะน าผูร้่วมทีม  

8. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมทีม  

8.1 รายงานภาระงานของผู้ร่วมทีมทุกสัปดาห์ และวเิคราะหง์านของแตล่ะคนในทีมงานต่อ

สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียนได้  

8.2 รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผดิชอบของผู่รว่มทีม  

8.3 ตดิตามงานของผู้รว่มทีมตามก าหนดเวลา ไม่ให้มีงานค้าง  

9. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ  

10. ติดตาม ประเมนิผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสว่นงานที่รับผิดชอบ  
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งานแผนงาน 

ส่วนที่ 1 งานทั่วไป (Job Title) 

ส่วนงาน:  งานแผนงาน คณะศลิปศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน่วยงาน:  หนว่ยวิเคราะหง์บประมาณ  

                 หนว่ยการเงิน  

ผู้ปฏิบัติงาน: นางพจนารถ เชิดสกุล  ชื่อต าแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี  

ต าแหน่งบริหาร:  รักษาการหัวหน้างาน

แผนงาน  

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน: ผูอ้ านวยการศูนย์

ภาษา รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ผูช่้วยคณบดีฝา่ย

วิชาการ  

ระดับต าแหน่ง: รักษาการหัวหน้างาน  

ส่วนที่ 2   ลักษณะงานท่ัวไป  

       สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม  

ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การ

พัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่  

เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความส ามารถทางวิชาการในการ ท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่

ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ    

1.1  จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงนิทุน

หมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเ้ป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญ ชี ของ

หนว่ยงาน   

1.2  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและ

ทันสมัย  

1.3  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ

จ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแตล่ะหน่วยงาน 
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1.4  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน 

 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร

งบประมาณ 

1.5  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จา่ยเงิน เพื่อให้การ

รับ-จา่ยเงนิขององค์กรมีประสทิธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ของหน่วยงาน  

1.6  "ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้ 

อุปกรณ์เครื่องมอืที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

และข้อก าหนด"  

2.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนิน การวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประสานงาน 

3.1  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้    

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริการ     

4.1  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ

เบือ้งต้นแก่หน่วยงานหน่วยงานและผู้รับบริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นระ

โยชน์ 

4.2  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน

การเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการตา่ง ๆ  
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ส่วนที่ 3: ความรับผิดชอบหลกั (Key Responsibilities) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กจิกรรมหลัก 

(Key Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

1. งานห้องปฏิบัติการและ

ให้บริการทางภาษา  

2.งานบริการการศกึษา  

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆที่คณะฯ มอบหมาย 

1.  ภาระงานประจ า  

1.1  งานด้านการเงนิ โดยแบ่งเป็น 12 หมวดเงิน  

1.1.1  ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหมวดรายจ่ายที่ได้กับ

รายการที่เบิกจ่ายตามหมวดรายจ่ายทุกประเภท รวมทั้งงบประมาณในการ

จัดซื้อจัด จา้ง ของคณะ ทุกประเภท  

1.1.2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกประเภททั้งส ารองจ่ายและ

ทดรองจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามกฎ และระเบียบการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย

พะเยา  

1.2  งานด้านการบัญชี - มีการตรวจสอบเอกสารงานด้านการบัญ ชี

ประจ าเดือน โดยมอบการจัดท าเอกสารด้านบัญชีให้กับศูนย์ภาษาคณะศลิป

ศาสตร์(งานการเงนิ)  

1.2.1  สมุดทะเบียนคุมเงนิสมุดบัญชีศูนย์ภาษาคณะศิลปสาสตร ์  

1.2.1.1  สมุดทะเบียนคุมเงินทดรองจา่ย(ทดรองจ่ายในคณะ)   

1.2.1.2  สมุดทะเบียนคุมเช็คศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์  

1.2.1.3 ใบส าคัญเงินยมื  

1.2.1.4 การรับเงิน  

1.2.1.5  การจา่ยเงนิ 

1.2.1.6 ตรวจสอบเอกสารวันครบก าหนดการยืมเงินเพื่อที่จะเสร็จสิ้นการ

เคลียร์เอกสารของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์  

1.2.2  สรุปและรายงานสถานะทางการบัญชีของศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ 

ในแต่ละเดือน  

1.2.2.1 ทะเบียน รับ –จา่ย  

2.  งานรับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ  

2.1  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  
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2.3  งานธุรการ อันได้แก่ การสแกนเอกสาร/บันทึก คีย์เลขบาร์โค๊ด/เสนอ

แฟ้ม/ส่ง-ถ่ายเอกสาร / ไปรับเช็ค/ติดตอ่ธนาคาร / คืนเงนิ  

2.4  คืนเงนิ  

2.5  เบิกเงนิเดือนผู้ช่วยคณบดี/เจ้าหน้าที่/ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาคณะศิลป

ศาสตร ์ 

2.6  ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน   

 

ส่วนที่ 4 สมรรถนะพนักงานสายสนับสนุน 

สมรรถนะหลักพนักงานสายสนับสนุน 

 (Core Competencies) 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  

2. บริการที่ด ี(Service Mind)  

3. เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   

4. ท างานเป็นทีม (Teamwork)  

5. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน 

(Integrity)   

6. มุง่สานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความ

สามัคคี รว่มสร้างสิ่งที่ดีให้ มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และนานาชาติ 

สมรรถนะประจ าต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี

(Functional Competencies) 

       1. ทักษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุม

งบประมาณ  

       2. ความซื่อสัตย์สุจรติ 

       3. ความละเอียดรอบคอบ  

 

ส่วนที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบ (Job Description) รักษาการหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ศกึษางาน ขอบเขตงาน ผูป้ฏิบัติงาน(ผู้ร่วมทีม)  

1.1 ศกึษาแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ   

1.2 ศกึษาโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ 

1.3 ศกึษาภาระงานและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ของผู้รว่มทีม 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  

3. ติดตอ่ประสานงาน  
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4. วางแผนงานรว่มกับผูร้่วมทีมและรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี 

5. มอบหมายงานให้ผูร้่วมทีมมีภาระงานที่เหมาะสม  

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ร่วมทีม  

7. ให้ค าปรึกษาและแนะน าผูร้่วมทีม  

8. ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมทีม  

8.1 รายงานภาระงานของผู้ร่วมทีมทุกสัปดาห์ และวเิคราะหง์านของแตล่ะคนในทีมงานต่อ

สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียนได้  

8.2 รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผดิชอบของผู่รว่มทีม  

8.3 ตดิตามงานของผู้รว่มทีมตามก าหนดเวลา ไม่ให้มีงานค้าง  

9. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่รับผดิชอบ  

10. ติดตาม ประเมนิผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสว่นงานที่รับผิดชอบ  
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ข้อมูลการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2562-2563 

  

  

 

 ที่ ชื่อ - สกุล 

ชื่อหลักสูตรอบรม วันท่ี  

สถานที่จัด งบประมาณที่

ใช้ 

1 นางสาวชุติมา 

ปัญญาวงศ์ 

1. อบรมการใช้

ฐานขอ้มูล UP QA 

และ CHE QA 

Online 30-ส.ค.-62 

หอ้ง ICT1103/1 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ม.พะเยา 

 - 

2. อบรมโครงการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

150,000 บาท 

2 นางสาวไพลิน  

วงศไ์ชย 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้าน

บัณฑติศกึษา 24-พ.ค.-62 

หอ้งประชุมบวร รัตนประ

สิทธิ์ ตึกส านักงาน

อธิการบดี 

- 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้าน

บริการการศึกษา 

25-26 

พฤษภาคม 

2562 

โรงแรมคาทิลยิา  เมาท์เทน 

รีสอรท์แอนดส์ปา จังหวัด

เชยีงราย 

- 

3 นางสาวโสภดิา 

สุทธนะ 

1. อบรมโครงการ

เตรียมความพร้อม

การขอต าแหน่งของ

พนักงานสาย

บริการ 

21-23 ม.ค. 

63 

หอ้งประชุมเมอืงพะเยา 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ม.พะเยา 

 - 

2. อบรมการใช้

ฐานขอ้มูล UP QA 

และ CHE QA 30-ส.ค.-62 

หอ้ง ICT1103/1 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ม.พะเยา  - 
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Online 

3. อบรมโครงการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

150,000 บาท 

4. อบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพ

พนักงานสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุนด้านสหกิจ

ศกึษา 

12-13 มี.ค. 

62 

หอ้งประชุมเมอืงพะเยา 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 - 

4 นางสาวเสาวภัค 

วันสนุก 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 2562 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 

3 - 5 มิ.ย. 

2562 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

2. โครงการ 

“พัฒนา

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนิสิต 

บุคลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุน 

มหาวิทยาลัย

พะเยา” ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 

9 - 30 มิ.ย. 

2562 

สถาบัน Southbourne 

School of 

English เมือง Bournemouth

 ประเทศอังกฤษ 

  

อบรมการใช้

ฐานขอ้มูล UP QA 

และ CHE QA 

30 ส.ค. 

2562 

หอ้ง ICT1103/1 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ม.พะเยา   
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Online 

5 นางสาวอรนภา  

อ่องประกฤติ 

1. อบรมโครงการ

เตรียมความพร้อม

การขอต าแหน่งของ

พนักงานสาย

บริการ 

21-23 ม.ค. 

63 

หอ้งประชุมเมอืงพะเยา 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ม.พะเยา 

 - 

2. อบรมโครงการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

150,000 บาท 

3. โครงการ

ฝกึอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร

เทคนิคการเขียน

คู่มอืปฏิบัติงาน 

12-12 ก.พ 

63 

โรงแรมเชียงใหมฮ่ิล 2000 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

7,100 

6 กิตติพนธ์ เจริญ

กุศล 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 2562 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 

3 - 5 มิ.ย. 

2562 

โรงแรมแคนทาร ีฮิลส์ 

เชยีงใหม่ 

  

2. โครงการ

เครือขา่ย

ประชาสัมพันธ์ ม.

พะเยา ปี 62 ครั้งที่ 

1 

25-ก.ย.-62 

วลีกาญจนร์ีสอร์ท พะเยา 

  

7 เขตฐพัฒน์ เพียร

จรงิ 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 2562 

(จัดท าคู่มอื

3 - 5 มิ.ย. 

2562 

โรงแรมแคนทาร ีฮิลส์ 

เชยีงใหม่ 
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ปฏิบัติงาน) 

2. โครงการ

เครือขา่ย

ประชาสัมพันธ์ ม.

พะเยา ปี 62 ครั้งที่ 

1 

25-ก.ย.-62 

วลีกาญจนร์ีสอร์ท พะเยา 

  

8 นางสาวสุภาพร 

ค ารศ 

1. โครงการเตรียม

ความพรอ้มการขอ

ก าหนดต าแหน่ง

ของพนักงานสาย

บริการ 

21-23 ม.ค. 

2563 

หอ้งประชุมเมอืงพะเยา 

- 

2. อบรมโครงการ 

TOOL FOR 

QUALITY หมวด 1 

การน าองค์การ 

08.30-16.30 น. 

ICT 1247 

18 พ.ย. 

2562 

ICT 1247 

- 

3. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิค

การเขียน

โครงการวิจัย เพื่อ

ขอรับทุนจากแหล่ง

ทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย  

25 ก.ค. 

2562 

หนว่ยวิจัย คณะศลิปศาสตร์ 

- 

4. โครงการเขียน

โครงการวิจัยเพื่อ

ขอทุนและผลงาน

ทางวิชาการเพื่อ

ตีพมิพ์ในหัวข้อ 

“การสร้างงานวิจัย

9 ก.ค. 2562 

  

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์  

- 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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และนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ”  

5. โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้าน

บัณฑติศกึษาและ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรด้าน

บริการการศึกษา 

ณ จังหวัดเชียงราย  

24-26 พ.ค. 

2562 

จังหวัดเชยีงราย 

2200 

6. โครงการการ

พัฒนานักวิจัยสู่การ

ตีพมิพ์ เรื่อง 

เทคนิคและการ

ประยุกต์ใช้

ฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศของเอล

ซีเวียร์ในการ

เสริมสรา้งศักยภาพ

การท าวิจัยและ

เผยแพร่งานวิจัย 

(Empowering 

Research & 

Publication with 

ELSEVIER) 

12 มี.ค. 

2562 

กองบริหารงานวิจัย และ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- 

7. การอบรมการใช้

งานฐานข้อมูล

หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์(E-

5 มี.ค. 2562 

ศูนย์บรรณาสารและ

สื่อการศกึษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

- 
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Book) จาก

ส านักพิมพ์ GALE 

9 นางสาวสุ

กัญญา เสมอ

เชื้อ 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

เชยีงใหม่ 

150000 บาท 

2. การเขียนหนังสอื

ราชการและการ

เขียนรายงานการ

ประชุม 14-ส.ค.-62 

หอ้งประชุมบวรฯ ม.พะเยา 

  

3. โครงการเตรียม

ความพรอ้มรับการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสฯ 8-มี.ค.-62 

ห้องประชุมเมอืงพะเยา 

  

4. สร้างความเข้าใจ

ในการเขุ้าร่วม

ประเมินส านักงานที

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green 

office) ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 17-มี.ค.-63 

หอ้งประชุมชูชาติฯ 

  

5. แนวทางการเข้า

ร่วมและด าเนิน

โครงการส าุกงานที่

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ประจ าปี 2563 13-ก.พ.-63 

หอ้งประชุมชูชาติฯ 

  

10 เฉลิมพันธ์ แก้ว

กันทะ 
1. อบรมเรื่อง How 

to make a 

research impact ใน

16/08/2505 

กองบริหารงานวิจัย 

  



109 

 
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (2563) 

 

ด้าน Academic 

written และ Social 

Impact  

2. อบรมภาษาเขมร

เบือ้งตน้ 

12, 19, 30, 

31ต.ค. 62 

ศูนย์ภาษาคณะศลิปศาสตร์ 

  

3. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ UP 

PAPER CAMP ครั้ง

ที่ 1 

10-11 ต.ค. 

62 

กองบริหารงานวิจัย 

  

4. อบรมการใช้

ระบบบันทึกข้อมูล

โครงการตาม

หนว่ยงาน 

2 ก.ย. 62 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  

5. โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ 

EdPEx กับการ

พัฒนากระบวนการ

ท างานสู่ความเป็น

เลิศ 

2 ก.ย. 62 

กองบริการการศกึษา 

  

6. อบรมการเขยีน

บทความวชิาการ

และบทความวิจัย

เพื่อตีพมิพ์ใน

วารสารระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

31 ส.ค. 62 

กองบริการการศกึษา 

  

7. อบรมการใช้

ฐานขอ้มูล UP QA 

และ CHE QA 

Online  

30 ส.ค. 62 

กองบริการการศกึษา 
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8. โครงการพัฒนา

ผูบ้ริหารงานวิจัย 

สกัดประเด็นการ

วิจัยตาม

ยุทธศาสตร ์ออวน. 

๔ platform 

26-27 ส.ค. 

62 

กองบริหารงานวิจัย 

  

10. โครงการการ

อบรมเทคนิคการ

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับการสนับสนุน

ทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก 

29 ก.ค. 62 

หนว่ยวิจัย คณะศลิปศาสตร์ 

  

11. เข้าร่วมอบรม

โครงการการเขียน

โครงการวิจยัเพื่อ

ขอทุนและผลงาน

ทางวิชาการเพื่อ

การตพีิมพ์ในหัวข้อ 

“การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ” 

9 ก.ค. 62 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  

12. อบรมโครงการ

เชงิปฏิบัติการ 

EdPEx กับการ

พัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ 

(Workshop หมวด

โครงรา่งองค์กรและ

หมวด ๗) 

24 มิ.ย. 62 

กองบริการการศกึษา 
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13. โครงการ AUN 

QA Overview at 

Program Level 

8 พ.ค. 62 

กองบริการการศกึษา 

  

14. โครงการการ

พัฒนานักวิจัยสู่การ

ตีพมิพ์ เรื่อง 

เทคนิคและการ

ประยุกต์ใช้

ฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศของเอล

ซีเวียร์ในการ

เสริมสรา้งศักยภาพ

การท าวิจัยและ

เผยแพร่งานวิจัย 

(Empowering 

Research & 

Publication with 

ELSEVIER) 

12 มี.ค. 62 

กองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

  

15. การอบรมการ

ใช้งานฐานข้อมูล

หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์(E-

Book) จาก

ส านักพิมพ์ GALE 

5 มี.ค. 62 

ศูนย์บรรณาสารและ

สื่อการศกึษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

  

11 นางพจนารถ 

เชดิสกุล 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

เชยีงใหม่ 

  

 การอบรมวิชาการ

สอนงานส าหรับ 17 เ.ย. 63 

Online ผา่นโปรแกรม Zoom 

โดย ดร.อ านาจ วัดจินดา   
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หัวหนา้งาน (Job 

Instruction) รุ่น 1 

12 นางสาวปวลี  

ดวงดี 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน ๒๕๖๒ 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

13 นางสาวเยาวเรศ  

กาทองทุ่ง 

1.อบรมโครงการ

เตรียมความพร้อม

การขอต าแหน่งของ

พนักงานสาย

บริการ 

21-23 ม.ค. 

63 

หอ้งประชุมเมอืงพะเยา 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ม.พะเยา 

 - 

2. อบรมโครงการ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 2562 

(จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงาน) 3-5 มิ.ย. 62 

โรงแรมแคนทารฮีิลส์  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

150,000 บาท 
 

 


