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ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ จากประสบการณ์ จริงของผู้เขียนที่ได้
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เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนได้ศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ทาให้ การปฏิบัติงานเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ผู้เขียนมีความตั้งใจและจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เกิดความเข้าใจ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เขียนได้อ้างอิงข้อความ
จากหนังสืออื่น เพื่อให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน จึงขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือทุกเล่ม
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค “Thailand4.0”เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ ทาน้อยได้มาก ทาให้ภาพที่เห็น ณ วันนี้คือ “เทคโนโลยี”
ได้ถูกนามาใช้ และเข้ามามีบทบาทต่ อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่ งทาให้อนาคตของแรงงานหลังจากนี้ มี
โอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และมีข้อวิตกกังวลขององค์กรแรงงานโลก ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
ทศวรรษหน้า แรงงานภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะตกงาน โดยที่เห็นได้ชัด คือ
การปลดพนักงานของสถานประกอบการ ที่ต่างทยอยปิดสาขา การเข้ามาของอีคอมเมิร์ส ที่ถือเป็นอีก
ปัจจั ยสาคัญที่ทาให้การจ้ างพนักงานขายของหน้าร้านและค้าปลีก และอีกหลายๆงาน จะมีแนวโน้ม
ปรั บ ตั ว ลดลง ซึ่ ง ในอนาคตอั น ใกล้ นี้ ทุ ก อาชี พ มี โ อกาสถู ก แทนที่ ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ อั จ ฉริ ย ะ
โดยเฉพาะงานที่ทาเป็นระบบซ้าแบบเดิมๆ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานจะต้องเร่งพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญและจาเป็น ดังนี้ เพิ่มความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
ได้และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้อย่างคล่องแคล่ว ลาดับความสาคัญของงานแต่ละชิ้นได้ มีความสามารถในการวางแผนและทางาน
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทางานเป็นทีม และทางานร่วมกับ
คนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
เมื่อตลาดแรงงานเปลี่ ย นแปลงไปจากอดีตมาก จึงจาเป็นที่บัณฑิตจบใหม่ จ ะต้องปรับตัว และ
เพิ่ ม ทั ก ษะ รวมถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลง ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค “Thailand4.0” ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
จึงส่งเสริมทักษะความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาปรับตัว และมองเห็นโอกาส
ช่องทางในการหาข้อมูลแหล่ง งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ระหว่างสถานประกอบการ บริษัท และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ตาแหน่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มสู่ ก ารท างาน เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และสามารถประกอบอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของบัณฑิตก้าวสู่ชีวิตการทางานในอนาคต
จากเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ผู้ เขียนจึงสนใจที่จะจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงาน การส่งเสริมความพร้อม
ด้านการทางานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงโดยระบุ ขั้นตอน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านให้บริการข้อมูลแหล่งงาน และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริม
ความพร้อมด้านการทางาน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.2.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติให้บริการข้อมูลแหล่งงาน และการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการทางาน
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.3.1 การปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริม
ความพร้อมด้านการทางานและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3.2 การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน และการจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการทางาน
1.4 ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เล่มนี้ ครอบคลุมงานด้านแนะแนวและจัดหางานใน 2 ส่วน 1. ด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน
1.1 งาน Part time 1.2 งาน Full time 2. ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
1.4.1 ด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงานประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เสนอผู้บังคับบัญชา
2. ตรวจและคัดกรองเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักศึกษา 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
4. รับสมัครงาน 5. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษานักศึกษาที่สมัครงาน part time 6. ประกาศรายชื่อ
นักศึกษา 7. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการทางาน 8. บันทึกสถิติการให้บริการ 9. ติดตาม/กากับดูแล
นักศึกษา 10. สรุปผลการดาเนินงาน
1.4.2 งาน Full time ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1. สถานประกอบการ/หน่วยงานต่างๆจัดส่ง
ข้อมูล 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณามอบหมายดาเนินงาน 3. หัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษา เห็นชอบให้ดาเนินงาน 4. ศึกษารายละเอียดในเอกสารและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน 5. แจ้งเวียนประชาสั มพันธ์ข่าวสารให้กับนักศึกษา/คณะ 6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook fanpage แนะแนวและจัดหางาน 8. นักศึกษาสมัครงานด้วยตนเอง
ตามประกาศรับสมัคร 9. สรุปฐานข้อมูลบริษัทที่ติดต่องาน 10. สรุปผลการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
นาเสนอผู้บริหาร
1.4.3 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมโครงการเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการท างานของนั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1. ขั้ น ตอนการวางแผน 2. ขั้ น ด าเนิ น งาน 3. ประเมิ น ผลโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
1.5 คำจำกัดควำมเบื้องต้น
1.5.1 กำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน หมายถึง เป็นการประสานงานกับสถานประกอบการ บริษัท
และหน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาระหว่างเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
1.5.2 กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร หมายถึง การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อทักษะนอกหลักสูตรให้กับ
นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทางานจริงของนักศึกษา
1.5.3 Part time หมายถึง การทางานว่างนอกเวลาเรียน ทีป่ ฏิบัติงานครึ่งวันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.5.4 Full time หมายถึง การทางานเต็มวัน (สาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ที่ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
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1.5.5 สถำนประกอบกำร หมายถึง สถานที่ผู้ ประกอบการใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นบริษัท
หน่วยงาน
1.5.6 ควำมพร้ อ มในกำรท ำงำน หมายถึ ง การมี ค วามพร้ อ มขั้ น พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ก่ อ นเข้ า สู่
การทางานจริง นักศึกษามีความพร้อม มีทักษะ ความรู้เพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.5.7 นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 2
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่กาหนดโดย ก.พ.อ.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ดังนี้
2.1.1 ลักษณะงำนโดยทั่วไป
สายงานนี้ ครอบคลุ ม ถึง ตาแหน่ งต่ างๆ ที่ ปฏิ บัติ ง านให้ คาปรึก ษา แนะน า งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ งานให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
แนะนา การแนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การทดสอบเพื่อแนะแนว การบริการเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการจัดหางานและการบริการต่างๆ แก่นิสิตนักศึกษา
2.1.2 ชื่อตำแหน่งในสำยงำนและระดับตำแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระดับเชี่ยวชาญ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระดับชานาญการ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ระดับปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ระดับปฏิบัติกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งาน ด้ า นการแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ให้บริการสารสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน บริการจัดทุนการศึกษา ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการฝ่ายบริการ ผู้ปกครอง
นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและการดารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา
2. ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิจัยอาชีพต่างๆ เพื่อวางแผนการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานในหอพักนักศึกษา
และเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา
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3. สารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวอาชีพต่างๆ ติดตามประเมินผลงาน
ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ
รองลงมาและนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
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2.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของ นางสุกัญญา รัตนโสภา
ตาแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ มีดังนี้
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1. ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ให้สามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและความถนัดของตนเองได้
2. ให้บริการความรู้แก่นักศึกษาด้านเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดหางาน และการจัดอบรมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา
4. แจ้งเวียนหนังสือในคณะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมสถิติการให้บริการด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
6. สรุปผลการดาเนินงานและจัดเก็บฐานข้อมูล
7. พัฒนาระบบการสมัครงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้ำนกำรวำงแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานการทางานของหน่วยงาน วางแผนการทางานตามแผนงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้ำนกำรประสำนงำน
1) ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยแสดงความคิ ด เห็ น และให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ให้ กั บ
หน่ ว ยงานภายในระดับ คณะและภายนอก และหน่ ว ยงานอื่ นๆ เช่น บุค ลากร คณะ ส านั ก กองคลั ง
กองแผนงาน นักศึกษา ผู้ปกครอง เป็นต้น
2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ หรือหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายในการ
ทางาน
ด้ำนกำรบริกำร
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ด้านแนะแนวและจัดหางาน แก่นักศึกษา ผู้ มารับ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
2. วิทยากร แนะนา ถ่ายทอดความรู้ จัดเก็บข้อมูล พัฒนาข้อมูล และรูปแบบการให้บริการ
จัดทาโครงการด้านบริการวิชาการและอบรมพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ มีความ
มั่นใจพร้อมสู่โลกการทางาน สรุปผลการดาเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
2.4.1 โครงสร้ำงของหน่วยงำน (Organization chart)
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
สำนักงำนพัฒนำ

-

งานบริหารงาน

งานกิจกรรม

งาน

งานวินัยและ

งานประกันคุณภาพ

ทั่วไป

นักศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา

สวัสดิภาพนักศึกษา

และนวัตกรรมสื่อ

บริหารทั่วไป
สารบรรณ
การเงินและพัสดุ
บริหารงานบุคคล
แผนและงบประมาณ

- องค์การนักศึกษา
- กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
- กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา
- ทะเบียนกิจกรรม
- บริการสถานกีฬา

- ทุนการศึกษา
- กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
- แนะแนวและจัดหา
งาน
- บริการวิชาการและ
อบรมพัฒนา
นักศึกษา

- วินัยนักศึกษา
- สวัสดิภาพนักศึกษา
- นักศึกษาวิชาทหาร
- คุณธรรมจริยธรรม
- ยาเสพติดและเอดส์
- ประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษา

- การประกันคุณภาพ
- บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- ประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ
- นวัตกรรมสื่อและ
ติดตามประเมินผล

ภำพที่ 1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน สานักงานพัฒนานักศึกษา (มติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กันยายน 2555)

2.4.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน (Administration chart)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
หัวหน้ำสำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ

หัวหน้ำงำน
บริหำรทั่วไป

หัวหน้ำงำน
กิจกรรม
นักศึกษำ

หัวหน้ำงำน
สวัสดิกำร
นักศึกษำ

หัวหน้ำงำน
วินัยและสวัสดิ
ภำพนักศึกษำ

หัวหน้ำงำน
ประกันคุณภำพ
และนวัตกรรม
สื่อ *

ภำพที่ 2. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน สานักงานพัฒนานักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.4.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart)

ภำพที่ 3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข
3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน
คู่มือปฏิบัติงาน การส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีแนวทางการปฏิ บั ติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และตามมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพ ดังนี้
3.1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (2560-2564 )
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศำสตร์ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
เป้ำประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง
นวัต กรรมและเป็ น ผู้ ป ระกอบการ มีความสามารถด้านภาษาอัง กฤษหรือ ภาษาต่า งประเทศ ทั นต่ อ
เทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการทางาน มีภาวะผู้นา มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
กลยุทธ์

มำตรกำร

กลยุทธ์ที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยมี กิ จ กรรมเชิ ง
บู ร ณาการในหลั ก สู ต รที่
ส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีทักษะในการ
ด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 และพร้ อ มเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอน บาง
รายวิ ช า/บางหั ว ข้ อ ด้ ว ยภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศ

มำตรกำร
1.พั ฒ นาหลั ก สู ตรให้ เ ป็ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
2548 โดยเน้นออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษา
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based
Education)
2. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการเรียนรู้
การเป็นผู้ประกอบการ การบริการสังคม โดยใช้
ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
3 . พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม ผ ลิ ต กั บ ส ถ า น
ประกอบการ/หน่ ว ยงาน เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4. พัฒนาหลักสูตรสาหรับคนวัยทางานและผู้สูง
วัย
5. เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตที่บูรณาการระหว่าง
วิชาหรือสาขาวิชา (Integration) มากขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กลยุทธ์

มำตรกำร
6. ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมิน ผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง สมรรถนะ (ความรู้ ทัก ษะ และ
คุณลักษณะ)
7 . จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
8. จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
9.บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ห ลั ก สู ต ร 2
ปริญญา (Double degree)
10. พัฒนาหลักสูตรรองรับการเข้าสู่ Thailand
4.0
11. พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน
เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้า นการทุจริต มีคุณธรรม
จริ ย ธรรมและสร้ า งวิ นั ย การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบให้
นักศึกษา

3.1.2 มำตรฐำนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
งานสวัสดิการนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ดาเนินการตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา
แหล่ ง ทุน การศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน แหล่ งข้ อมูล การฝึ ก ประสบการณ์วิช าชีพ การเตรีย ม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในทั้งและนอกสถาบันที่
จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน
2. มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
แก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1- 3 ทุกข้อ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลจากการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 - 4ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำน
จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน สามารถนามาจัดทาคู่มือส่งเสริมความพร้อมด้านการทางาน
ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยมี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มด้ า นการท างาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงดังรูปที่ 4

/
/
/

/

Part Time

Full Time

/

/

Fan page facebook

(

Fan page facebook

/

/

/

)

(
)

Googlesheeth











/

ภำพที่ 4. Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษา
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วิธีการปฏิบัติงานได้นาวงจร PDCA มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)” หรือ
PDCA กล่าวคือ
P (Plan) คือ การวางแผนการดาเนินงาน
D (Do) คือ การดาเนินการตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยการควบคุมเพื่อให้ได้ผล
ตามตัวชี้วัดคุณภาพ
C (Check) คือ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
A (Act) คือ เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการดาเนินงาน ให้ทาการปรับปรุง หรือถ้าดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งวิธีการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรวำงแผน
ด้ำนบริกำรข้อมูลแหล่งงำน
1. รับข้อมูลจากสถานประกอบการ/หน่วยงาน
1. นาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณา
มอบหมายการดาเนินงาน
2. หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาเห็นชอบให้
ดาเนินงาน
3. ตรวจสอบและคัดกรองเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับนักศึกษา/คณะ

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
1. วางแผนการทางานร่วมกับทีมงาน (วัตถุประสงค์
โครงการ)
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วัน/เวลา/
สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย)

ขัน้ ที่ 2 ขั้นกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรบริกำรข้อมูลแหล่งงำน
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับนักศึกษา/คณะ
1.1 หนังสือแจ้งเวียน
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Fan page facebook
แนะแนวและจัดหางาน
2. นักศึกษา/คณะรับทราบข้อมูล
2.1 งาน Pat Time

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ
2. จัดประชุมคณะทางาน
3. เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อดาเนินโครงการ
4.2 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2 4.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการดาเนิน
โครงการ
3

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ด้ำนกำรบริกำรข้อมูลแหล่งงำน
2.2 นักศึกษาสามารถสมัครได้ที่งานแนะแนวและ
จัดหางาน/ออนไลน์ Google sheet
3. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สมัครงาน
4. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการทางาน
5. นักศึกษาทางานตามข้อตกของผู้ว่าจ้าง
6. บันทึกสถิติการให้บริการนักศึกษา
7. งาน Full time
7.1 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับนักศึกษา/
คณะ
7.2 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
7.3 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book fan page แนะ
แนวและจัดหางาน
7.4 นักศึกษาสมัครงานด้วยตนเองตามประกาศ
รับสมัคร

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
4.4 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
4.5 จัดทาเอกสารต่างๆ เช่นกาหนดการ หนังสือ
เชิญร่วมงาน ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ใบลงทะเบียน คากล่าวเปิดงาน แบบประเมิน
โครงการ
4.6 จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
4.7 ประสานงานกับผู้ประกอบการเรื่องอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
5.ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงกา
6. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในการจัดโครงการ
7. จัดประชุมคณะทางาน
8. ดาเนินงานตามโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนบริกำรข้อมูลแหล่งงำน
ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
ติดตาม/กากับดูแล นักศึกษาที่ไปทางานระหว่างเรียน ขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงการและประเมินผล
และนักศึกษาทางานแบบ Full -time
โครงการ
ขั้นที่ 4 ขั้นนำผลประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ
ด้ำนบริกำรข้อมูลแหล่งงำน
1.สรุปผลการดาเนินงาน
1.1 สรุปผลการปฏิบัติงานนาเสนอต่อ
1.2 ที่ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา(ทุกเดือน)
สรุปผลงานการปฏิบัตินาเสนอในรายงานประจาปี

ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
1.สรุปผลการดาเนินงาน
1.1 สรุปผลการปฏิบัติงานนาเสนอต่อที่ประชุม
งานสวัสดิการนักศึกษา(ทุกเดือน)
1.2 สรุปผลงานการปฏิบัตินาเสนอในรายงาน
ประจาปี

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในกำรปฏิบัติกำร
3.3.1 มีขั้นตอน แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบและเข้าใจง่าย
3.3.2 การรับสมัครงานผู้สมัครต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด
3.3.3 การดาเนินงานโครงการต้องสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อที่จะได้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.3.4 ผู้ปฏิบัติงานตามคาสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด
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3.4 แนวคิดหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
เบญจพร วชิรศรีสุน ทรา (2545) ศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการมีงานทาของ
นักศึกษาธรรมศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมความพร้อม ผลของการเตรียมความพร้อม
ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษา กลุ่ มตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2543 จ านวน 292 คน จาก 12 คณะ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่า งตัวแปร
โดยใช้สถิติ ไค-สแควร์ และการทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ
ผลของการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้คือ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่า
ชาย ใช้ช่วงเวลาหลังจบการศึกษาแล้ว ในการเตรียมความพร้อม นักศึกษาส่วนใหญ่เตรีย มความพร้อม
โดยระบบของมหาวิทยาลัย คือ ฝึกงานหรือฝึกภาคปฏิบัติร้อยละ 74.0 และร้อยละ 72.6 ตามลาดับ
ได้รับโอกาสในการศึกษาความรู้จากมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นนักศึกษาเตรียมความพร้อม
ด้วยตนเอง คือ วางแผนและวางเป้าหมายในชีวิตการทางาน ร้อยละ 84.9 และหาโอกาสในการเรียนรู้
และการพั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอระหว่ า งที่ ยั ง ศึ ก ษาอยู่ แ ละหลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษา ร้ อ ยละ 81.2
การเตรียมความพร้อมดังกล่าวทาให้นักศึกษาเกิดความพร้อมด้านความรู้และด้านความสามารถในระดับ
ปานกลาง ส่วนความพร้อมด้านบุคลิกภาพในระดับมาก ผลของการเตรียมความพร้อมต่อการมีงานทา
พบว่า นักศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งสองลักษณะส่วนใหญ่มีงานทา โดยมีระยะเวลาในการหางาน
1- 4 เดือน และได้ทางานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ปัจจัยที่ทาให้ได้งานทา คือ มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหน่ว ยงานและชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา ผู้ มีงานทาส่ วนใหญ่ทางานในธุรกิจเอกชน
มีร ายได้ 10,001-15,000 บาท พึ ง พอใจ ในการท างานโดยภาพรวมในระดั บ ปานกลาง แต่ มี ค วาม
พึงพอใจมาก ในเรื่อง การยอมรับของสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างในงานที่ทา การทางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี มีโอกาสเพิ่มพูน ความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทางาน
ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมที่เกิดจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการหางาน และระบบโควต้าทาให้นักศึกษาประสบปัญหาในการลงวิชาเรียน
สาหรับปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตนเอง ได้ แก่ ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้น ส่ วนปัญหา
อุปสรรคของการเตรียมความพร้อมที่เกิดจากตลาดแรงงาน ได้แก่ การแข่งขันในตลาดแรงงานสูง และ
ผู้สาเร็จการศึกษามีจานวนมากกว่าตาแหน่งงานว่าง จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมกับการมีงานทา พบว่าการเตรียมความพร้อมไม่มีความสัมพันธ์กับการมีงานทา และจาก
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้มีงานทาและผู้ไม่มีงานทาที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมโดยมหาวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง ได้รับผลของการเตรียมความพร้อมใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ของนักศึกษาและสร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น นาไปสู่การมีงานทา มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 4
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน
4.1 กลยุทธ์ในกำรปฏิบัตงิ ำน
คู่มือปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษา มีเทคนิคในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่ตั้งไว้ และเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถประสบ
ผลสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ลำดับ
1.

2.

กิจกรรม/แผนกำร
ดำเนินงำน
แผนการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการข้อมูลแหล่งงาน
ส่งเสริมความพร้อมด้านการ
ทางานของนักศึกษา
แผนการปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ความพร้อมด้านการทางาน
ของนักศึกษา
2.1 รับข้อมูลจากสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน
ต่างๆนาเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณามอบหมาย
ดาเนินงาน
2.2 หัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษาเห็นชอบให้
ดาเนินงาน
2.3 ตรวจสอบและคัดกรอง
เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับนักศึกษา/คณะ
2.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กับนักศึกษา/คณะ หนังสือแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Fan
page Face book งานแนะ
แนวและจัดหางาน
2.5 นักศึกษา/คณะรับทราบ
ข้อมูล
2.6 ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา
2.7 ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การทางาน

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
/
/
/
/

ม.ค
/

ก.พ
/

มี.ค
/

เม.ย
/

ก.ย
/

ต.ค
/

พ.ย
/

ธ.ค
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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ลำดับ

3

กิจกรรม/แผนกำร
ดำเนินงำน
2.8 นักศึกษาทางานตาม
ข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง
2.9 บันทึกสถิติการให้บริการ
นักศึกษา
2.10 งาน Full time
สถานประกอบการ/หน่วยงาน
ต่างๆ จัดส่งข้อมูล
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา พิจารณามอบหมาย
ดาเนินงาน
2.11 หัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษา เห็นชอบให้
ดาเนินงาน
2.12 ศึกษารายละเอียดใน
เอกสารและคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับนักศึกษาคณะ/
หน่วยงาน
2.13 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับนักศึกษา/คณะ
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Face
book fan page แนะแนว
และจัดหางาน
2.14 นักศึกษาสมัครงานด้วย
ตนเองตามประกาศรับสมัคร
2.15 สรุปฐานข้อมูลบริษัทที่
ติดต่องานและสรุปผลการ
ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
นาเสนอผู้บริหาร
สถานประกอบการแจ้งความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์
จัดโครงการ/อบรมให้ความรู้
นักศึกษา
3.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติ
งบประมาณโครงการด้าน
จัดหางาน
3.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาพิจารณามอบหมาย
ดาเนินงาน
3.3 หัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษาเห็นชอบให้
ดาเนินการ

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค
/

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
มิ.ย ก.ค
ส.ค
/
/
/

ก.ย
/

ต.ค
/

/

/

/

/

/

/

พ.ย

ธ.ค

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/

/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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ลำดับ

กิจกรรม/แผนกำร
ดำเนินงำน
3.4 วางแผนทางานร่วมกับ
ทีมงาน(วัตถุประสงค์
โครงการ)
3.5 ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(วัน/เวลา/สถานที่/
กลุ่มเป้าหมาย)
3.6 เสนอโครงการเพื่อให้
ผู้บริหารอนุมัติ
3.7 จัดประชุมคณะทางาน

ม.ค

มี.ค
/

เม.ย

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
พ.ค มิ.ย
ก.ค
ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

/
/

3.8 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน
3.9 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อ
ดาเนินโครงการ
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ในโครงการ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และ
แจ้งเวียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ
3.10 - จัดทาเอกสารต่างๆ
เช่นกาหนดการ หนังสือเชิญ
ร่วมงาน ใบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ ใบลงทะเบียน คา
กล่าวเปิดงาน แบบประเมิน
โครงการ
- จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน
- ประสานงานกับ
ผู้ประกอบการเรื่องอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
3.11 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
3.12 ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สถานที่ในการจัดโครงการ
3.13 จัดประชุมคณะทางาน
3.14 ดาเนินงานตามโครงการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.15 ขออนุมัติและเบิกจ่าย
โครงการ และประเมินผล
โครงการ
3.16 สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานประจาเดือน
- รายงานประปี

ก.พ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น ก า ร ท า ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แบ่ ง ออกเป็ น 2 ด้ า นได้ แ ก่ 1. ด้ า นการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แหล่ ง งาน
1.1. งาน Part Time 1.2 งาน Full Time 2. ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้าน
การทางานของนักศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 5

/
/
/

/

Part Time

Full Time

/

/

Fan page facebook

( /

Fan page facebook

/

/

)

(
)

Googlesheeth











/

ภำพที่ 5 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษา
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4.2.1 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน
4.2.1.1 ขั้นตอนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน Part Time โดยมีลักษณะกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

/

/

Part Time

Fan page facebook

/
Googlesheeth

/

ภำพที่ 6. Flow Chart ขั้นตอนด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน Part Time
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรด้ำนให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน
ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน Part Time
ขั้น
ตอน
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

กระบวนงำน

รำยกำรปฏิบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา 1.สถานประกอบการ/หน่วยงานต่างๆ
เพื่อสั่งการ
จัดส่งข้อมูล
2.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณามอบหมายดาเนินงาน
3.หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
เห็นชอบให้ดาเนินงาน
ตรวจสอบและคัด 1.ศึกษารายละเอียดในเอกสารและ
กรองเพื่อให้
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับนักศึกษา
สอดคล้องและ
คณะ/หน่วยงาน
เหมาะสมกับ
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1.จัดทาหนังสือแจ้งเวียนคณะ
แหล่งงาน
2.ประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book
fan page แนะแนวและจัดหางาน
1.นักศึกษามาสมัครด้ายตนเองที่งาน
แนะแนว
3 2.นักศึกษาสมัครออนไลน์ผ่าน
4
Google sheet
ตรวจสอบรายชื่อ 1.ตรวจสอบรายชื่อ- สกุลนักศึกษาให้
นักศึกษาที่สมัครงาน ถูกต้อง
part time
ประกาศรายชื่อ
1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการ
นักศึกษา
เลือกสมัครทางานระหว่างเรียน
ประชุมชี้แจง
1.จัดประชุมชี้แจงลักษณะและรายงาน
รายละเอียดงาน
ข้อมูลการทางาน
บันทึกสถิติการ
1.รวบรวมสถิติการขอใช้บริการ
ให้บริการ
และบันทึกข้อมูลรายบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

อ้ำงอิง

รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
หัวหน้างาน
สวัสดิการนักศึกษา
-

แหล่ง
ประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก
(หน้า 41-44)

รับสมัครงาน

นางสุกัญญา

รัตนโสภา

หนังสือประกาศ
รับสมัครงาน
ภาคผนวก
(หน้า 41-44)
ภาคผนวก
(หน้า 45-46)
ภาคผนวก
(หน้า 47)
ภาคผนวก
(หน้า 48)

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ขั้น
ตอน
9.
10.

กระบวนงำน

รำยกำรปฏิบัติ

ติดตาม/กากับดูแล
นักศึกษา
สรุปผลการ
1.รวบรวมสถิติการให้บริการ และ
ดาเนินงาน
รายงานต่อ ที่ประชุมงานสวัสดิการ
นักศึกษา (ทุกเดือน)
2.รวบรวมสถิติการให้บริการ
นักศึกษา เพื่อจัดทารายงานประกัน
คุณภาพและรายงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบ

อ้ำงอิง

นางสุกัญญา

รัตนโสภา
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4.2.1.2 ขั้นตอนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน Full Time โดยมีลักษณะกำรปฏิบัติงำน ดังนี้

/

/

Full Time

/

Fan page facebook

ภำพที่ 7 Flow Chart ขั้นตอนด้านการให้บริการข้อมูลแหล่งงาน Full Time
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ตำรำงที่ 2 ขั้นตอนด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลแหล่งงำน (Full Time)
ขั้น
ตอน
1.

2.

3.

4.

กระบวนงำน

รำยกำรปฏิบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา 1 .สถานประกอบการ/หน่วยงานต่างๆ
เพื่อสั่งการ
จัดส่งข้อมูล
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณามอบหมายดาเนินงาน
3. หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
เห็นชอบให้ดาเนินงาน
ตรวจสอบและ
1.ศึกษารายละเอียดในเอกสารและ
คัดกรองเพื่อให้
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับนักศึกษา
สอดคล้องและ
คณะ/หน่วยงาน
เหมาะสมกับ
นักศึกษา
งาน Full Time
1. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กับนักศึกษา/คณะ
2. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.ประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book
fan page แนะแนวและจัดหางาน
4.นักศึกษาสมัครงานด้วยตนเองตาม
ประกาศรับสมัคร
บันทึกสถิติการ
1. สรุปฐานข้อมูลบริษัทที่ติดต่องาน
ให้บริการ
2. สรุปผลการดาเนินงานและรวบรวม
ข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

อ้ำงอิง

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างาน
สวัสดิการนักศึกษา

ภาคผนวก
(หน้า 49-50)
นางสุกัญญา

รัตนโสภา

ภาคผนวก
(หน้า 41-44)

ภาคผนวก
(หน้า 48)

ตำรำงที่ 3 ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำรข่ำวสำรแหล่งงำน
งานแนะแนวและและจัดหางาน ได้สรุปจานวนข้อมูลทีไ่ ด้ประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านช่องทางทั้ง 3 ช่องทางระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561รายละเอียดดังตารางที่ 4.4
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
รวมทั้งสิ้น (เรื่อง)

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
website
Facebook แจ้งเวียนคณะ
32
151
71
32
151
71

รวมทั้งสิ้น
254
254
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4.3. ขั้นตอนด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมพร้อมด้ำนกำรทำงำนนักศึกษำ
/

/

(

/

/

/










ภำพที่ 8 Flow Chart ขั้นตอนด้านการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของ
นักศึกษา
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ตำรำงที่ 4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมพร้อมด้ำนกำร
ทำงำนของนักศึกษำ
ขั้น
ตอน
1.

2.

กระบวน กำร
รำยกำรปฏิบัติ
ทำงำน
ขั้นวางแผน 1. สถานประกอบการแจ้งความประสงค์ขอความ
การทางาน อนุเคราะห์จัดโครงการ/อบรมให้ความรู้
นักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยอนุมตั ิงบประมาณโครงการด้าน
จัดหางาน
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณา
มอบหมายการดาเนินงาน
4. หัวหน้างานสวัสดิการเห็นชอบให้ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก
(หน้า 47-50)
-

5. วางแผนการทางานร่วมกับทีมงาน
(วัตถุประสงค์โครงการ)
6. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(วัน/เวลา/สถานที/่ กลุ่มเป้าหมาย)
ดาเนินงาน 1.เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติดาเนินงาน

ภาคผนวก
(หน้า 51)

2. จัดประชุมคณะทางาน
3. เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
4. จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
4.1 ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อดาเนินโครงการ
4.2 ขออนุมัติปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
4.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการดาเนิน
โครงการ
4.4 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน

เอกสำร

นางสุกัญญา

รัตนโสภา

ภาคผนวก
(หน้า 52-53)
ภาคผนวก
(หน้า 54)
ภาคผนวก
(หน้า 55)
ภาคผนวก
(หน้า 56)
ภาคผนวก
(หน้า 57)
ภาคผนวก
(หน้า 58)

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ขั้น กระบวน กำร
ตอน ทำงำน

รำยกำรปฏิบัติ
4.5 จัดทาเอกสารเช่นกาหนดการหนังสือเชิญ
ร่วมงาน ใบตอบรับเข้าร่วม ใบลงทะเบียน คากล่าว
เปิดงาน แบบประเมิน
4.6 จัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
4.7 ประสานงานกับผู้ประกอบการเรื่องอาหาร ว่าง
และอาหารกลางวัน
5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
6. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในการจัดโครงการ
7. จัดประชุมคณะทางาน
8. ดาเนินโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด

3.

ประเมินผล
โครงการ

4.

สรุปผล
โครงการ

1. แจกแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่วมงาน
2. รวบรวมแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทารูปเล่มประเมินโครงการ
1. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ
2. สรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานเพื่อนามาวางแผนการทางานในครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำร
ภาคผนวก
(หน้า 59)
-

นางสุกัญญา

ภาคผนวก
(หน้า60)
ภาคผนวก
(หน้า 61)

รัตนโสภา

ภาคผนวก
(หน้า 62-64)

ตำรงที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
งานแนะแนวและจัดหางาน ดาเนินงานด้านกิจกรรม/โครงการแก่นักศึกษา ผ่านการจัดอบรม
ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาได้ และช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ
โครงการ UBU JOB FAIR 2017
โครงการเตรียมพร้อมเพื่อการทางาน
โครงการ UBU JOB FAIR 2018 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับบริษัท JOB BKK
โครงการ UBU JOB FAIR 2019
โครงการ Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

งบประมาณ
315,902.00
45,888.20
85,047.00
33,338.00
-
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4.4 วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ
4.4.1 กำรให้บริกำรทั่วไป
1. มีความเสมอภาคในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่า
เทียมกัน การให้บริการงานของรัฐต้องไม่แบ่งแยก ตลอดจนสถานะทางสังคม ต้องไม่เลือกปฏิบัติกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2. มีการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมรวมทั้งการให้คาแนะนาที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้
3. มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ โดยตระหนักว่าความรับผิดชอบนี้คือหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่มีความสาคัญที่จะต้องรับผิดชอบให้การปฏิบัติงานนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีวินัย มีจิตสานึกในการให้บริการ มีความตรงต่อเวลากับผู้รับบริการ รวมทั้งยังต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการด้วย
5. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
ง่าย และหาทางออกของปัญหาได้มากยิ่งขึ้น
6. อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการอย่างมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้
4.5 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลักที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ โดยจัดให้มีบริการทางการศึกษา และบริการด้าน
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตจบมาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนั้น งานสวัสดิการนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระดับสถาบัน) จึงต้องการมีประกันคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมิน คุณภาพการจั ดกิจ กรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ในด้านการให้คาปรึกษาทั้งวิชาการและการใช้ชีวิต ด้านการบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อ
การนามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการนามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ รั บ ทราบถึงประสิ ทธิภ าพการจัดกิจกรรมและการจัดบริก าร ในด้านการให้ คาปรึกษา
ทั้งวิชาการและการใช้ชีวิต ด้านบริการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ได้ทราบข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมและจัดบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ได้รับสื่อสารสนเทศเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.6 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
4.6.1 ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.6.2 งานเต็มกาลังความสามารถ
4.6.3 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
4.6.4 มีขั้นตอน แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบและเข้าใจได้ง่าย
4.6.5 มีทางานเป็นทีม และมีระบบเครือข่าย
4.6.6 การดาเนินงาน และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย
4.7 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
4.7.1 จรรยำบรรณนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
ข้อ 1 ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของผู้มาขอคาปรึกษา
ข้อ 2 ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดและ
มีวิจารณญาณอันดี
ข้อ 3 ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตน
ข้อ 4 ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม มีความ
เมตตา กรุณา
ข้อ 5 ต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพ ต้องมีความรักและศรัทธา ยึดมั่นในวิชาชีพของตนเอง
ข้อ 6 เคารพในสิทธิของผู้มาขอคาปรึกษาและไม่มีอคติในการให้บริการ
ข้อ 7 ต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน และซื่อสัตย์สุจริต
4.7.2 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ต้ อ งประพฤติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
(กองการเจ้าหน้ าที่ ส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
2 มีนาคม 2558,http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011080111112192.pdf)
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หมวด 2
จรรยำบรรณ
ส่วนที่ 1
จรรยำบรรณต่อตนเอง
ข้อ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง
ข้อ 8 บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่กระทาการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ 9 บุคลากรพึงปฏิบัติตนถูกต้องตามทานองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงตน
โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ข้อ 10 บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนหรือผู้อื่น หรือในทางที่ทาให้มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อ 11 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
การใช้ วิช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ร าชการโดยไม่ ซื่ อสั ต ย์ แ ละแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
โดยกระทาการแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผย
ข้อสอบเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 12 บุ คลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒ นาตนเองให้ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2
จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน
ข้อ 13 บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ 14 บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ ในการทางานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยาชานาญ
ข้อ 15 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
ข้ อ 16 บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
ข้อ 17 บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้ อ 18 บุ ค ลากรพึ ง ดู แ ลรั ก ษา และใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการอย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
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ส่วนที่ 3
จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน
ข้อ 19 ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ
สวั ส ดิ ก าร และยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาตลอดจนปกครองผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 20 บุ คลากรพึงปฏิบัติต่อผู้ บังคับบัญชา ผู้ร่ว มงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภ าพ
มีน้าใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ 21 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงาน
ของตน และส่ วนรวมทั้งในด้านการให้ ความคิดเห็ น การช่ว ยทางานและแก้ไขปัญหาร่ว มกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ 22 บุ ค ลากรพึง ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล กั น ในทางที่ ช อบ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน ให้ เ กิ ด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
ข้อ 23 บุคลากรต้องละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน หรือ
ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ เพื่อนาไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่ง หรือการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น หรือ
การให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอื่นใด
ข้ อ 24 บุ ค ลากรพึ ง เคารพเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ยกย่ อ ง ให้ เ กี ย รติ ใ นศั ก ดิ์ ศ รี
ของเพื่อนร่วมงานการกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ส่วนที่ 4
จรรยำบรรณต่อนักศึกษำและผู้รับบริกำร
ข้อ 25 บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค
โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยคา สานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการสื่อ
ความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
ข้อ 26 บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือ
ผู้รับบริการเพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการใด
ข้อ 27 บุ คลากรต้องไม่ส อนหรืออบรมนักศึกษา ผู้ รับบริการ เพื่อให้กระทาการที่รู้อยู่ว่าผิ ด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ 28 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ
ข้อ 29 บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีสั มพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรส
ของตน
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ส่วนที่ 5
จรรยำบรรณต่อประชำชน และสังคม
ข้อ 30 บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรื อไม่อยู่ ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะนาให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
ข้อ 31 บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ 32 บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติ วิสัย
ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรต่อไป
ข้อ 33 บุ คลากรต้ องวางตัว เป็นกลางทางการเมื อง บุค ลากรต้อ งไม่ เข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ การ
ด าเนิ น การใด ๆ อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การทุ จ ริ ต โดยการซื้ อ สิ ท ธิ์ ห รื อ ขายเสี ย งในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิ กวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทา
การในลักษณะเดียวกัน
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บทที่5
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน
5.1 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การปฏิบัติงานจริง
และการติ ด ตาม การด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มด้ า นการท างานของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปไว้ ดังนี้
ปัญหำและอุปสรรค
1. นักศึกษาขาดความเข้าใจในรายละเอียด
ขั้นตอนของการสมัครงาน

2. การประชาสัมพันธ์ล่าช้า ขาดความถูกต้อง
ชัดเจน และเข้าถึงยาก

3. ขาดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน
ด้านอาชีพต่างๆ

4. นักศึกษาเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์

5. นักศึกษาให้ความสนใจโครงการน้อย

แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ
จัดประชุม โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจาปี
งบประมาณ ร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนการสมัครงาน เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบุณฑริก
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook book fanpage แนะแนวและจัดหา
งาน ในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร
งานต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยา
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทางาน
ในอาชีพต่างๆโดยการเชิญผู้ประกอบการ
บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะและนาไป
ในการทางานต่อไป
ให้คณะและส่วนกลางเพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
เพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาให้มากขึ้น
ทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะต่างๆ ให้
นักศึกษาได้ให้ความสาคัญในการจัดทาโครงการ
ของส่วนกลาง
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ปัญหำและอุปสรรค
6. การดาเนินงานการส่งเสริมความพร้อมด้าน
การทางานของนักศึกษา การมีส่วนร่วมและ
ดาเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ
จัดประชุมเพื่อให้มีการทางานร่วมกัน เพิ่มและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างฝ่าย
วิชาการและสานักงานพัฒนานักศึกษา เพื่อและ
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่สอดคล้อง
และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. การดาเนินการสมัครงานมีหลายขั้นตอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาเข้าใจมากขึ้นควรทา
ขั้นตอนแบบกระชับสะดวกและเข้าใจง่าย
2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจทุกขั้นตอนงานกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางาน
ของนักศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ควรมีการจัดอบรมการจัดหางานให้มากขึ้น
4. ควรมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานให้หลากหลาย
5. ควรมีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การทางานและเน้นการอบรมเฉพาะสาขา
6. ควรมีการจัดอบรม การฝึกวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพมากขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำคผนวก
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ส่วนที่ 1 ด้ำนกำรบริกำรข้อมูลแหล่งงำน/ประชำสัมพันธ์
ภำพที่ 1 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน fan page แนะแนวและจัดหำงำน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ภำพที่ 2 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน fan page แนะแนวและจัดหำงำน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 3 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน fan page แนะแนวและจัดหำงำน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ภำพที่ 4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Website งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 5 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Website งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ภำพที่ 6 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Website งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 7 ประชำสัมพันธ์ผ่ำน fan page แนะแนวและจัดหำงำน มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

40

ภำพที่ 8 หนังสือขอรับสมัครนักศึกษำทำงำน Part Time

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

41

ภำพที่ 9 ตรวจสอบ/ประกำศ รำยชื่อนักศึกษำทำงำน Part Time

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

42

ภำพที่ 10 ประชุมชี้แจงลักษณะงำน

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

43

ภำพที่ 11 สถิตินักศึกษำที่มำขอใช้บริกำร

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

44

ภำพที่ 12 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำร

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

45

ภำพที่ 13 กำรรับสมัครงำนเฉพำะด้ำน

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

46

ส่วนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
ภำพที่ 14 หนังสือควำมอนุเครำะห์จัดกิจกรรมบรรยำย

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

47

ภำพที่ 15 หนังสือขอจัดกิจกรรม work shop

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 16 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จัดกิจกรรมบรรยำยเชิงวิชำกำร

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

49

ภำพที่ 17 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์จัดนักศึกษำช่วยงำนสัมมนำ

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

50

ภำพที่ 18 หนังสือขออนุมัติจัดทำ “โครงกำร UBU JOB FAIR 2018 ”

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 19 หนังสือขอเชิญประชุมจัดโครงกำร UBU JOB FAIR 2018

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

52

ภำพที่ 20 กำหนดกำรจัดประชุมโครงกำร

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

53

ภำพที่ 21 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมความพร้อมด้านการทางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภำพที่ 22 หนังสือขออนุมัติยืมเงินรำยได้มหำวิทยำลัย
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ภำพที่ 23 หนังสือขออนุมัติปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
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ภำพที่ 24 หนังสือขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้ำงพัสดุ
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ภำพที่ 25ประชำสัมพันธ์โครงกำร
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ภำพที่ 26 หนังสือตอบรับกำรเข้ำร่วมโครงกำร
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ภำพที่ 27 กำหนดกำรดำเนินงำน
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ภำพที่ 28 แบบประเมินโครงกำร
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ภำพที่ 29 ขออนุมัติเบิกจ่ำย
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ภำพที่ 30 สรุปโครงกำร
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ภำพที่ 31 สรุปโครงกำร
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ- สกุล นางสุกัญญา รัตนโสภา ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2516
ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) พ.ศ. 2539 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติกำรทำงำน
ปฏิบัติหน้าที่นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ
รับผิดชอบงานด้านแนะแนวและจัดหางาน ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
ผลงำนหรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้รับกำรยกย่อง
- ที่ปรึกษาชมรมวิชาการ สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2550 –
ปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยายพิเศษ “ด้านสวัสดิการนักศึกษา” ในโครงการเตรียมความพร้อมทางด้าน
วิชาการนักศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยวิทยากร “เทคนิคการเป็นนักแนะแนวมืออาชีพ” ในโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอานาจเจริญ
- ผู้ช่วยวิทยากร “เทคนิคการเป็นนักแนะแนวมืออาชีพ” ในโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2554 จังหวัดศรีสะเกษ
- ได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานระดับดี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2556
- ได้รับรางวัล ผู้ขวัญใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2557
- ได้รับรางวัล ด้านการจงรักภักดีต่อองค์กร และ ด้านมิตรภาพ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ส.น.อ. ประจาปีงบประมาณ 2560
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