ภาระงาน (Job Description)
งานธุรการ กองกิจการนิสติ
หน่วย ระบบประกันคุณภาพและแผน
ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ กลไก และแผนงาน การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บอุ ดมศึ กษาโดยใช้ เกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ด้ านการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ร ะ บ บ ป ร ะ มิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลัก COSO การปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) และประสาน รวบรวมการจัดทาแผน
กลยุทธ์กองกิ จการนิสิต ให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยและกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ซึ่งประกอบไปด้วย
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (EdPEx)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ 2559-2561
- หลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิบัติ การควบคุ มภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี พ.ศ.
2563
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563-2567

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านระบบคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ล ะตัวชี้วัดที่ก องกิจการนิสิตได้รับผิดชอบ ดาเนินการ
จัดทารายงาน รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐานส่งให้แก่ผู้ประสานงานหลักของแต่ละตัวชี้วัด
3. รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในแต่ละปีการศึกษา เพือ่ นาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานภายในกองกิจการนิสิตให้มากขึน้
5. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพือ่ พัฒนาการทางานให้ดีขนึ้

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานและกรอบเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ให้เป็นไปตามระบบ
บริหารความเสี่ยง ทัง้ 5 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดวัตถุประสงค์
2. ระบุความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยง
4. สร้างแผนจัดการความเสี่ยง
5. ติดตามและสอบทาน
รวมถึง การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบเฝ้าระวัง และติดตามผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและระบบเฝ้าระวัง ได้แก่
1. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับกอง และระดับ
มหาวิทยาลัย
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. รายงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
5. ติดตามผลการดาเนินงานระบบเฝ้าระวังและจัดส่งรายงาน
6. จัดส่งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ หน่วยบริหารความเสีย่ ง
7. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและจัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพือ่ พัฒนาการทางานให้ดีขนึ้
การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
1. รับนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. จัดทารายงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. รวบรวมข้อมูลของกองกิจการนิสิตที่เกี่ยวข้องการประเมิน
5. ส่งข้อมูลให้กับผู้ประสาน ITA ระดับมหาวิทยาลัย
ด้านแผนงาน
1. ประสาน รวบรวมการจัดทาแผนกลยุทธ์กองกิจการนิสติ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. รวบรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละงาน และลงในระบบ e-budget
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
3. ติดตามให้บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินการขออนุมัติโครงการและส่งสรุป
ผลการดาเนินโครงการ
4. ติดตามสรุปโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีและรายงานต่อมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal ): PA
1. บุคลากรกองกิจการนิสติ รับรู้และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ EdPEx ครบ 100 %
2. บุคลากรกองกิจการนิสติ รับรู้และเข้าใจแผนกลยุทธ์กองกิจการนิสติ 100 %
ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. เลขานุการประชุมหัวหน้างานกองกิจการนิสติ
2. คณะกรรมการระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา
4. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
1. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
2. ประสานงานจัดทาคาสั่ง / ประกาศ ของ กองกิจการนิสิต ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานด้านการตรวจ ติดตาม และจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- ITA
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามผลการประเมิน เพื่อนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานภายในกองกิจการนิสิตให้มากขึน้
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น

มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.


ก.ย.



























































































ภาระงาน (Job Description)
งานธุรการ กองกิจการนิสติ
หน่วยพัสดุ
ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการพัส ดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์) ที่มีการจัดหามา
ด้วยงบประมาณจาก เงินงบประมาณรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรับฝาก ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย พระราชบัญ ญัติ การจัดซื้อ จัด จ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้
เป็ นไปด้ว ยความเหมาะสมและใช้ ประโยชน์ได้สู งสุ ด เพื่อ ให้เกิ ด ประสิทธิภ าพ ประหยัด และง่า ยต่อ การ
ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรัก ษา ร่าง
สัญ ญาซื้อ /จ้าง เสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการตัด สินใจในการจัด หา ซ่อ มแซมวัส ดุ ครุภัณฑ์ รวมถึ งให้
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง แก้ไข และชีแ้ จงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัสดุ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวางแผนการจัดหา
2. การกาหนดความต้องการ
3. การจัดหา
4. การเก็บรักษา
5. การควบคุม
เพื่อให้มีพัสดุพร้อ มใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งานและ
ทันเวลาที่กาหนดโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สารวจความต้องการ ดาเนินการจัดหา จัดทาเอกสาร ทั้งการจัดซือ้ /จัดจ้าง ดาเนินการ
ตรวจรับพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุท่จี ัดหามาไว้ใช้งานภายในกองกิจการนิสิต
2) ประสานงานจัดทาร่างคาสั่งและประกาศของกองกิจการนิสติ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพัสดุ
3) ประสานงานกับร้านค้า เพื่อเจรจาต่อรอง และตกลงราคา รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ
4) ดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง ในระบบ Microsoft Dynamics AX / ระบบ e-budget / ระบบ
E-GP
5) จั ด ระบบควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งทุ ก ประเภท จั ด เก็ บ วั ส ดุ ไ ว้ ใ นคลั ง
โดยแยกตามประเภทให้เป็นระเบียบ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ง่ายต่อการเบิกจ่ายและ การตรวจสอบ
6) จัดทารายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน นาส่งกองคลังและงานพัสดุ
7) จัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์และติดหมายเลขครุภัณฑ์ ทุกรายการ
8) ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ประจาตัวบุคลากร และครุภัณฑ์ของกองกิจการนิสิต
9) จัดทารายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี นาส่ง งานพัสดุ สานักงานอธิการบดี

10) ให้บริการ เบิก ยืม คืน วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองกิจการนิสิต ตามแนวปฏิบัติที่
กองกิจการนิสิตกาหนด
11) ด าเนิน การประสานงาน และจั ด ท าเอกสารต่ า งๆ เกี่ ยวกั บ การซ่ อ มบ ารุ งครุ ภั ณ ฑ์
ของกองกิจการนิสติ
12) จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดหา รวมถึง ค่าใช้จ่ายใน
การบารุงรักษาวัสดุและครุภัณฑ์
13) บันทึกทะเบียนคุมเอกสารจัดซือ้ /จัดจ้าง (ใบเบิกวัสดุ) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพัสดุ

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal ): PA
1. พัสดุต้องไม่มีการสูญหาย 100%
2. บริการยืม – คืน พัสดุ ต้องได้คืนครบ 100 %
3. วัสดุสานักงานต้องเพียงพอต่อการใช้งาน

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. เลขานุการประชุมหัวหน้างานกองกิจการนิสติ
2. คณะกรรมการระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
3. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน ของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์
หน่วยพัสดุ
ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ขั้นวางแผนงาน (P)
- การวางแผนการจัดหา
- การกาหนดความต้องการ
ขั้นดาเนินการ (D)
- ดาเนินการจัดหา
- จัดทาเอกสาร ทัง้ การจัดซือ้ /จัดจ้าง
- ประสานงานกับร้านค้า เพื่อเจรจาต่อรอง และตกลงราคา
- จัดทาคาสั่งและประกาศของกองกิจการนิสิต ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพัสดุ
- ให้บริการ เบิก ยืม คืน วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองกิจการนิสิต

มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.









































































































- จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสนิ้ เปลืองทุกประเภท

























- จัดทารายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน

























- จัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์และติดหมายเลขครุภัณฑ์
































ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
- ตรวจรับพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ

- จัดทารายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
- ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ประจาตัวบุคลากร และครุภัณฑ์ของกองกิจการนิสิตให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ



