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กระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
1. วัตถุประสงค

1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบั ติงานของสงเสริ มและฝ กอบรมอาชี พ สําหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของ
2) เพื่ อเป น ประโยชน ใ นการประเมิ น ผลการปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพกระบวนการส ง เสริ ม และ
ฝกอบรมอาชีพของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการบริการสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ ผูอํานวยการ
กําหนดผูรับผิดชอบและมอบหมายใหจัดทําแผนการดําเนินงานจัดทําโครงการ Job Fair เพื่อเสนอ
รองอธิ การบดี ฝ า ยกิ จ การนั กศึ กษาพิ จ ารณาอนุมั ติ ดําเนิน งานประชาสัมพัน ธผูเขารว มกิจ กรรม
ประสานหนวยงานภายนอกเขาเปนเจาภาพรวมและประสานบริษัทเขารวมตั้งบูธ และหาวิทยากรฝก
อาชีพ ดําเนินการรวบรวมเอกสารดําเนินการเบิกจาย แจกแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูรวมงาน
พรอมสรุปรายงานการดําเนินงาน พิจารณารับทราบ จัดทํารูปเลมสงผูเกี่ยวของ

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิษยเกา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เรียนจบไปแลว

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดี)
(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน
(ผูอํานวยการ)

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาวางแผน กํากับ สั่งการ แกปญหา อุปสรรค
2. พิจารณาและอนุมัตโิ ครงการ
3. ติดตามและรับทราบผลการจัดโครงการ
1. พิจารณาวางแผน กํากับ สั่งการ แกปญหา อุปสรรค ระดับ
หนวยงานใหเปนไปดวยดี
2. พิจารณาอนุมัตืโครงการเบื้องตน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พรอมปญหา
อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะเพื่อรองอธิการบดี พิจารณา
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ผูรับผิดชอบ
(3) ฝายวินัยนักศึกษา (งาน
สงเสริมและฝกอบรม)

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. ขออนุมัติโครงการเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
2. ดําเนินงานตามแผนงาน
3. ดําเนินการประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ดําเนินงานสําเร็จไปไดดวยดี
4.ดําเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการเบิก-จาย

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : มหาวิทยาลัย/สกอ.

ผูรับบริการ : นักศึกษา/ศิษยเกา/บุคลากร/ประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนได/สวนเสีย :คณะ/วิทยาลัย/ผูปกครอง
คูความรวมมือ : บริษัท/วิทยากรฝกอาชีพ

ความตองการ
- กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
- มีความรูไปปฏิบัติได
- มีสวนรวมในกิจกรรม
- มีความรูไปปฏิบัติได
- มีสวนรวมในกิจกรรม
นักศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติที่ตองการ

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. เกณฑมาตรฐานตามประกันคุณภาพภายในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) จัดใหบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเชาสูอาชีพ
แกนักศึกษาในสถาบัน
(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักศูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดที่สําคัญ

- กิจกรรมสงเสริมและฝกอบรม
อาชีพ
- มีความรูทไี่ ดไปปฏิบตั ิได

ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูเรียน/
ผูมีสวนได/
ผูสงมอบ
ผูรับ
สวนเสีย
บริการ

คูความ
รวมมือ

กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ
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ขอกําหนดที่สําคัญ

- มีสวนรวมในกิจกรรม
- มีความรูทไี่ ดไปปฏิบตั ิได
- มีสวนรวมในกิจกรรม
- นักศึกษามีคุณภาพตามคุณสมบัตทิ ี่
ตองการ

ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูเรียน/
ผูมีสวนได/
ผูสงมอบ
ผูรับ
สวนเสีย
บริการ




คูความ
รวมมือ

กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)
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ผังกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

ขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดการโครงการ job fair
นักศึกษา

งานฝ่ายแนะแนว

ธุรการกองพัฒนาฯ

ผู้อํานวยการกองฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ

การเงินกองพัฒนาฯ

คณะ/วิทยาลัย/กรมจัดหางาน/ฝึกอาชีพ

ขั้นตอน

ระยะในการ
ดําเนินการ

โครงการที่ขออนุมัติ

กําหนดแผนงาน

กําหนดผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินโครงการ
ตามระยะเวลา

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับศิษย์เก่า
5

ต.ต - ก.ย.
จัดทําแผนการดําเนินงานจัด
โครงการ job fair

โครงการที่ขออนุมัติ

แก้ไข

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต
การดําเนินการ

จุดควบคุม

มอบหมาย

จัดทําแผนการดําเนินงานจัด
โครงการ job fair

รับเรื่ อง

พิจารณา

พิจารณา

ประชาสัมพันธ์ให้
ทันตามระยะเวลา

ต.ต - ก.ย.

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับศิษย์เก่า
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อนุมตั ิ

หนังสือเชิญ

ประสานงานนักศึกษา
บุครลกรร่ วมกิจกรรม
ได้รับเอกสารเผยแพร่

เข้าร่ วม
กิจกรรม

ดําเนินการตามแผน
และประชาสัมพันธ์
โครงการ

ประสานบริ ษทั ที่สนใจ
เข้าร่ วม

แก้ไข

ดําเนินการรวบรวม
เอกสารดําเนินการ
เบิกจ่าย

รับแบบสอบถาม
พร้อมกรอกส่ง

ประสานกับ
หน่วยงานภายนอก

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับศิษย์เก่า

ต.ต - ก.ย.
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ประสานฝึ กอาชีพ
เบิกจ่าย

จัดทําสรุปโครงการ

แจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรม

ประเมินผลการจัดโครงการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เล่มสรุปโครงการ

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้กับศิษย์เก่า

รวบรวมแบบสอบถาม

รายงานผลการดําเนินงาน

พิจารณา/
รับทราบ

พิจารณา/
รับทราบ

ต.ต - ก.ย.

5

จัดทํารู ปเล่มส่งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

สิ้นสุด
รวบรวม

ผู้อนุมัต.ิ .............................................................
(นางสาวชญาภา แจ่มใส)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่......../............./.......................

ตัวชี้วัดสําคัญ(kpi)
ระดับความสําเร็จของ
การการพัฒนาความรู้
และทักษะให้กับศิษย์
เก่า

5

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม)

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านใหม)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................

5

ผังกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

ขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน : ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
นักศึกษา

งานฝ่ายวินัยและพัฒนาน/ศ

ธุรการกองพัฒนาฯ

ผู้อํานวยการกองฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการฯ

การเงินกองพัฒนาฯ

คณะ/วิทยาลัย บริษัทจัดหางาน/ฝึกอาชีพ

ขั้นตอน

ระยะในการ
ดําเนินการ

กําหนดแผนงาน

มอบหมาย

ตัวชี้วัด (kpi)

เป้าหมาย

จํานวนโครงการตามแผน

ก.ค.

จัดทําแผนการดําเนินงาน
ส่งเสริ มและฝึ กอบรมอาชีพ

โครงการที่ขออนุมัติ

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต

แก้ไข

จัดทําแผนการดําเนินงานจัด
กิจกรรม

รับเรื่ อง

พิจารณา

พิจารณา

ต.ต - ก.ย.

ประสานกับ
หน่วยงานภายนอก

จํานวนโครงการที่ผ่าน
การอนุมัติ

ประชาสัมพันธ์

อนุมตั ิ

รับทราบเอกสาร
เผยแพร่

การดําเนินการ

จุดควบคุม

แผน

กําหนดผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการตามแผนและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

งาน Job Fair และMiniJob Fair

ประสานบริ ษทั ที่สนใจ
เข้าร่ วม

จัดทํากิจกรรมโครงการ
เข้าร่ วม
กิจกรรม

หนังสือเชิญ

บันทึก
ประชาสัมพัน
ธ์นกั ศึกษา
บุครลกรร่ วม

แบบสอบถาม
ต.ต - ก.ย.

รับแบบสอบถาม
พร้อมกรอกส่ง

เบิกจ่าย

เล่มสรุปรายงาน
โครงการ

รวบรวมแบบสอบถาม

สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน

3.51

ประสานฝึ กอาชีพ

แก้ไข

แจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรม

จํานวนบริษัทที่เข้าร่วม
จํานวนอาชีพที่จัด
กิจกรรม

ดําเนินการรวบรวม
เอกสารดําเนินการ
เบิกจ่าย

ติดตามประเมิน

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา/
รับทราบ

พิจารณา/
รับทราบ

ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้บริการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา
นักศึกษา

4.25

-ความรู้ความเข้าใจ

3.51

ต.ต - ก.ย.

จัดทํารู ปเล่มส่งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

รวบรวม

สิ้นสุด

ผู้อนุมัต.ิ .............................................................
(นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที.่ ......./............./.......................

ตัวชี้วัด (KQI) -ระดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การให้บริการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
-ความรู้ความเข้าใจ

4.25

3.51

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
จัดทําแผนการปฏิบัติงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
คําจํากัดความ
แผน หมายถึง ขอกําหนดหรือแนวทางปฏิบตั ิเพื่อนําไปดําเนินการในอนาคต เปนกระบวนการในการ
ตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ใชทรัพยากรเทาไร วึ่งในกระบวนการนี้ไดแกการฝกอบรมและพัฒนา
นักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
เอกสารที่
เกี่ยวของ

1. กําหนดโครงการ

ต.ค.-เม.ย.

2. ดําเนินโครงการตามกําหนด

ต.ค.-เม.ย.

3. ประชาสัมพันธโครงการ

ต.ค.-เม.ย.

4. ประสานกับหนวยงาน
ต.ค.-เม.ย.
ภายนอก
5. จัดทําสรุปแบบฟอรมประเมิน
พ.ย. –พ.ค.
ความพึงพอใจ
6. จัดทําสรุปรายงานผลการ
รอบที่ 1 ส.ค. –ม.ค.
ดําเนินงานตามแผน
รอบที่ 2 ก.พ. –ก.ค.

งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ
งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ
งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ
งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ
งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ
งานสงเสริมและ
ฝกอบรมอาชีพ

โครงการที่ขอ
อนุมัติ
โครงการที่ขอ
อนุมัติ
บันทึกขอความ
หนังสือเชิญ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
เลมรายงาน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัส
01
02
03
04

ชื่อแบบฟอรม
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
แบบอนุมัติโครงการกิจกรรม
บันทึกขอความในระบบ E-office
หนังสือภายนอก

7.4 เอกสารอางอิง

1. บันทึกการขออนุมัติโครงการ
2. หนังสือเชิญเปนเจาภาพรวม/หนังสือเชิญวิทยากร/บันทึกขอประชาสัมพันธ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการการจัดกิจกรรรมสงเสริมหรือพัฒนาใหกับ
นักศึกษา เปาหมาย 4.25
2. ความรูความเขาใจ เปาหมาย 3.51

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
1. กําหนดผุรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ
2. ประเมินกระบวนการปกิบัติงาน
ปงบประมาณรอบ
- 6 เดือน
- 12 เดือน
3. รวบรวมและสรุปการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. ขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา

รอบที่ 1 สิงหาคมมกราคม
รอบที่ 2 กุมภาพันธ –
กรกฎาคม
กุมภาพันธ, สิงหาคม

งานแผนประกัน
คุณภาพ

กรกฎาคม

งานแผนประกัน
คุณภาพ

กุมภาพันธ, สิงหาคม

งานแผนประกัน
คุณภาพ

กุมภาพันธ –
สิงหาคม

งานแผนประกัน
คุณภาพ
ผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา

ตามรอบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย

ผูกํากับ
รองอธิการบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา
ผูอํานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ

รองอธิการ
ฝายกิจการ
นักศึกษา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
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ภาคผนวก

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ

8

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ

9

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ขาพเจา.นางพรพิศ ประดิษฐพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
ในฐานะผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายวินัยและพัฒนานักศึกษา งานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ กอง
พัฒนานักศึกษา
โดยยินยอมใหฝายวินัยและพัฒนานักศึกษา งานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา นํากระบวนการปฏิบัติงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพมาใชในหนวยงานตั้งแต
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
...............................................
(นางพรพิศ ประดิษฐพงษ)
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ

10

ภาคผนวก ข
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ

11

แบบประเมินการจัดกิจกรรม/……………………………………………………………………………….
ประจําปงบปนะมาณ ……………….
ณ ………………………………………………………………………… มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. เพศ

ชาย

2. สถานะ

นักศึกษา

หญิง
บุคลากร

ผูปกครอง

ศิษยเกา

อื่น ๆ.......

3. นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยการภาพยนตร และสื่อใหม

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

4. ชั้นป

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 5

ตอนทื่ 2 โปรดพิจารณาการจัดกิจกรรมแลวใสเครื่องหมาย √ ลงในชองตามระดับความพึงพอใจของทานในประเด็นการ
ประเมินดังตอไปนี้
ประเด็นสอบถาม

ประโยชนของกิจกรรม
1. กิจกรรมมีประโยชน สามารถสงเสริม/พัฒนาผูเ ขารวมกิจกรรม
2. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลศึกษาในกิจกรรม
3. กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการไดชัดเจน
รูปแบบกิจกรรม
4. สถานที่จัดเพียงพอ เหมาะสม
5. เอกสาร/อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม เพียงพอเหมาะสม
6. วัน เวลา และการใหบริการ เหมาะสม ครบถวน
วิทยากร/ผูใหขอมูล
7. มีการสื่อสาร อธิบาย ใหขอมูลอยางชัดเจน ครบถวน
8. มีความรู ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับกิจกรรมที่ใหความรูหรือขอมูล
9. เปดโอกาสใหซักถาม และตอบขอซักถามไดถูกตองชัดเจน
10. ความพึงพอใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในภาพรวม
11. ความรูที่มกี อนอบรม
12. ความรูที่ไดหลังอบรม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/การพัฒนางานกิจกรรม
1...................................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................................................

โครงการนัดพบแรงงาน (Job Fair)
ประจําปงบประมาณ 2561
หนวยงาน กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : นัดพบแรงงาน (Job Fair) ประจําปงบประมาณ 2561
2. สถานภาพของโครงการ :

[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการใหม
[ ] โครงการตาม Agenda
[ √ ] โครงการตอเนื่องโครงการบริการจัดหางานและฝกอบรมอาชีพ(Job Fair)

3. ผูรับผิดชอบโครงการ : งานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ ฝายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
4. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร
[ ] ยุทธศาสตรที่ 1 ความเขมแข็งทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
[ ] ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
[ ] ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเครือขาย
[ ] ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณขององคกร
และสงเสริมการประชาสัมพันธ
[ √ ] ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับการศึกษาสูม าตรฐาน
กาวไกลสูอาเซียนและสากล

ตัวชี้วัด

5.4.1

ประกันคุณภาพ
[ √ ] องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
[ ] องคประกอบที่ 2 การวิจัย
[ ] องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
[ ] องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
[ ] องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

2) สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ/เอกลักษณ

องคประกอบ
[ ] หมวด 1 การนําองคการ
[ ] หมวด 2 กลยุทธ
[ √ ] หมวด 3 ลูกคา
[ ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
[ ] หมวด 5 บุคลากร
[ ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
[ ] หมวด 7 ผลลัพธ

หัวขอ

ตัวบงชี้
1.4/1.5

อัตลักษณ/เอกลักษณ
[√ ] อัตลักษณ

[ ] เอกลักษณ

ดาน
[√ ] เปนนักปฏิบัติ
[ ] เชี่ยวชาญการ
สื่อสาร
[ ] จิตสาธารณะ
[ ] เนนความเปนวัง
[ ] องคกรแหงการ
เรียนรู

3) สอดคลองกับงานคุณภาพภายนอก
1. สมศ . ดาน ระบุ ......................................................................................................................................................
2. ISO ดาน ระบุ ..................................................
3. อื่นๆ ดาน ระบุ ......................................................................................................................................................
4) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การเปดรายวิชาใหม .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การตอยอดสูหนังสือตํารา ......................................... หลักสูตร....................................
[ ] อื่นๆ ..........................................................................
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[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจยั .............................................................................................................
[ ] การปฏิบัติงาน (กรณีทไี่ มไดรับผิดชอบสอน/วิจยั ) .........................................................................
[ ] อื่นๆ ....................................................................................
5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก ..............................................................
5.2) ความรวมมือกับ...........(กรณีเปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)......................
5.3) อื่นๆ ..................................................................
5. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญ ในการผลิตบัณ ฑิตที่ พึงประสงค เพื่ อเป น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ซึ่งมีการแขงขันสูง และมีความตองการ
แรงงานที่แตกตางกันตามชวงระยะเวลานั้น ๆ ในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีบทบาทตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชากรมากขึ้นการติดตอสื่อสารกับบุคคลหนวยตาง ๆ ไดมีการใชระบบอินเตอรเน็ตในการ
ติดตอสื่อสารกันมาก เพราะไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจาย ทางมหาวิทยาลัยจึงเห็นวา
โครงการนัดพบแรงงาน จะทําใหนักศึกษา, ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ไดมีโอกาสสมัครงานกับนายจาง/สถาน
ประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยตรง นอกจากนี้นักศึกษา, ศิษยเกาและประชาชนทั่วไปยังไดทราบแหลง
การจางงานไดรับประสบการณจากการสัมภาษณของนายจาง เพื่อเปนแนวทางเตรียมตัวเขาสูระบบการจางงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
กองพั ฒ นานั กศึกษา เป นหนวยงานหลักที่ มีหนาที่ จัดบริการดานวิช าชีพ ให กับ นักศึ กษา, ศิษ ยเก า และ
ประชาชนทั่วไป การจัดงานนัดพบแรงงาน เปนอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญของกองพัฒนานักศึกษา เพราะการจัดงานนัด
พบแรงงาน เปนการแกไขปญหาการวางงาน และการขาดแคลนแรงงานตลอดจน เปนการสงเสริมใหกับนักศึกษา,
ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ที่ประสงคจะหางานทํา หรือเปลี่ยนงานไดพบปะกับนายจาง และสถานประกอบการ
โดยตรง
กองพัฒนานักศึกษา จึงไดรวมกับ JOBBKK DOT COM RECRUITMENT CO.,LTD จัดทําโครงการนัดพบ
แรงงาน (Job Fair) ประจําปงบประมาณ ขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 วัตถุประสงคตามแผน
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาดานทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห หรือความคิดสรางสรรค ที่สงเสริมการ
รูและการทํางานของนักศึกษา
6.2 วัตถุประสงคอื่น ๆ

1. เพื่ อให นักศึ กษา, ศิ ษยเกา และประชาชนทั่วไป ไดรับ ขอมูล ขาวสารดานอาชีพ และดาน
การศึกษากอใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของตลาดแรงงานที่เปนปจจุบัน และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประกอบการตัดสินใจเลือกงานทํา หากมีความประสงคหรือมีความจําเปนตองทํางานนอก
เวลาเรียน
2. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสคนหาตําแหนงงานกับ
สถานประกอบการ ตลอดจนเปนการสงเสริมใหผูประสงคจะทําการปรับเปลี่ยนสายงานไดพบปะกับสถาน
ประกอบการโดยตรง
3) เพื่อใหนักศึกษา ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ไดฝกอาชีพอิสระ และสามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพในอนาคต
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7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตอบสนองวัตถุประสงค
7.1 เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาที่เขารับการฝกปฏิบัติและรวมกิจกรรม เปาหมาย รอยละ80
7.2 เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการการจัดกิจกรรรมสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา
เปาหมาย 4.25
2. ความรูความเขาใจ เปาหมาย 3.51
8. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
- นักศึกษา, ศิษยเกา และประชาชนทั่วไป จํานวน 500 คน
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
- เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
10. สถานที่ดําเนินโครงการ
- ลานกิจกรรมสนามกีฬา 1 อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เขียนโครงการ/ขออนุมัติ
2. ประสานประชาสั ม พั น ธ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
(บริษัท/ศิษยเกา/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป)
3. ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. จัดทําสรุป

เม.ย

ระยะเวลาดําเนินการ
(มี.ค-พ.ค)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค

ส.ค.

12. งบประมาณ กิจกรรมโครงการ พัฒ นานั กศึกษาของสวนสุนั น ทา ผลผลิตการพั ฒ นาระบบบริห ารการ

จัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จํานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ
1. คาใชสอย
- คาอาหาร (จํานวน 120 กลอง x ราคา 100 บาท)
- คาน้ํา (จํานวน 25 โหล x ราคาโหลละ 60 บาท)
2. คาตอบแทน
- คาวิทยากร (ฝกประสบการณวชิ าชีพ) (ชั่วโมงละ 1,000 บาท x
จํานวน 5 ชั่วโมง x จํานวน 6 คน)
3. คาใชจายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

12,000 บาท
1,500 บาท

30,000 บาท
1,500 บาท
45,000 บาท
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13. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) นักศึกษา, ศิษยเกาและประชาชนทั่วไป ไดรับขอมูลขาวสารดานอาชีพ
2) นักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสคนหาตําแหนงงานกับสถานประกอบการ ไดอาชีพที่
เหมาะกับความสามารถตนเอง
3) นักศึกษา, ศิษยเกาและประชาชนทั่วไปไดฝกอาชีพและสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพได

(...................................................)
นางจันทรที อัตพุฒ
งานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
(.................................................)
นางสาวภุมรินทร สงสัมพันธสกุล
รักษาการหัวหนาฝายวินัยนักศึกษา
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คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
1. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ

ผูอํานวยการ กองพัฒนานักศึกษา

2. นางสาวภุมรินทร สงสัมพันธสกุล

รักษาการหัวหนาฝายวินัยและพัฒนานักศึกษา

3. นางจันทรที่ อัตพุฒ

นักแนะแนวอาชีพและการศึกษา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานสงเสริมและฝกอบรมอาชีพ
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300

Suan Sunandha Rajabhat University

