คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอนการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดาเนินการให้ปรึกษา

แก้ไขได้

บันทึก/สรุปผลการให้คาปรึกษา

แก้ไขไม่ได้

หน่วยให้คาปรึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์

แก้ไขได้

บันทึก/สรุปผลการให้คาปรึกษา

แก้ไขไม่ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(คณะ)

หน่วยให้คาปรึกษา

(งานวิชาการ,งานทุน ฯลฯ)

มหาวิทยาลัยพะเยา

บันทึก/สรุปผลการให้คาปรึกษา

ขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาจากกองกิจการนิสิต/หน่วยงานภายนอก (คณะฯพิจารณา)
รายละเอียด

1. งานทุนการศึกษาแจ้งการให้
ทุนการศึกษา มายังคณะฯ
2. คณะฯประกาศให้นิสติ ทราบและ
รับใบสมัครตามที่กาหนด
3. คณะฯตรวจสอบเอกสารและ
ประกาศผู้ที่มีสทิ ธิสัมภาษณ์ทุนฯ
4. แจ้งคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
ทราบและจัดเตรียมการสัมภาษณ์ทุน
4. สัมภาษณ์ทุนและสรุปคะแนน
5. ทาบันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้ที่
ได้รับพิจารณากับไปยังงานทุน
6. งานทุนการศึกษาประกาศรายชื่อ

งานทุนการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
งานด้านกิจการนิสิต

ผู้ขอทุน

= การสื่อสาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ

รองคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต
และ คกก.พิจารณาทุนฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

= การสื่อสาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

ขั้นตอนการจ้างงานนิสิตทุน 5%
รายละเอียด

1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ต้องการจ้างงานนิสิตทุน 5%
2. ติดต่อสอบถามกับนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัตงิ านด้านกิจการนิสติ
3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัตงิ านด้าน
กิจการนิสิตประสานข้อมูลไปยังงาน
แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน
4. งานแนะแนวการศึกษาและจัดหา
งาน ติดต่อข้อมูลกลับมา
5. แจ้งบุคลากรทราบ เพื่อจ้างงาน
นิสิต
6. ส่งจานวน ชม.และแบบฟอร์มการ
จ้างงานนิสิตมายังนักวิชาการศึกษา
7. นาส่งงานแนะแนวการศึกษาและ
จัดหางาน กองกิจฯบันทึกจานวน
ชม.

ผู้ต้องการจ้างงานนิสิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
งานด้านกิจการนิสิต

งานแนะแนวการศึกษา
และจัดหางาน

รองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มจ้างงานและจานวน
ชม.

= การสื่อสาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

การจัดทาโครงการโดยสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด

นิสิตผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ประธานสโมสรนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการ

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัตงิ าน
ด้านกิจการนิสิต

รองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เสนอโครงการ
2. เสนอนักวิชาการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัตจิ ัดทาโครงการ
4. ประธานสโมสรฯ /ผู้แทน
พิจารณา
5. หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ตรวจสอบงบประมาณ
6. เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการพิจารณา
7. ส่งนักวิชาการศึกษาเพื่อ
เสนอรองคณบดี
8. เสนอรองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดโครงการ
10. สรุปโครงการ

ไม่ผ่าน/แก้ไข
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.โครงการ
2.กาหนดการ
1.โครงการ
2.กาหนดการ
1.โครงการ
2.กาหนดการ
1.โครงการ
2.กาหนดการ
1.โครงการ
2.กาหนดการ
1.โครงการ
2.กาหนดการ

ผ่าน
รูปเล่มสรุปโครงการ

= การสื่อสาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

ขั้นตอนการส่งเอกสารกองทุนกู้ยมื กยศ./กรอ.
รายละเอียด

1. กรอกข้อมูลและปริน้ แบบคาขอ
กู้ยมื เงิน (กยศ.) ในระบบของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. หนังสือแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. หนังสือรับรองรายได้ของ
ครอบครัวผู้ขอกู้ยมื เงิน
4. ส่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัตงิ าน
ด้านกิจการนิสติ เพื่อตรวจสอบ
และส่งแก้ไข
5. จัดทาทะเบียนคุมเอกสารนิสิตผู้
ขอกู้ยืมเงิน
6. ส่งเอกสารให้หน่วย
ทุนการศึกษา
7. เซ็นแบบยืนยันเทอม 1
(สาหรับนิสิตปี 1-4)
8. เซ็นแบบยืนยันเทอม 2
(สาหรับนิสิตปี 1-4)
9. เซ็นแบบยืนยันเทอม 3
(สาหรับนิสิตปี 1-3)

นิสิตผู้กู้ยืม

อาจารย์ท่ปี รึกษา

ผู้รับรองรายได้

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
งานด้านกิจการนิสิต

ไม่ผ่าน
ผ่าน

ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค.
ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย.
ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค.

งานทุนการศึกษา
กองกิจการนิสิต

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สาเนาทะเบียนบ้าน
และสาเนาบัตรปปช.ผู้กู้,
ผู้ปกครอง,ผู้ค้า
2.สาเนาบัญชีธนาคาร
3.ผลการเรียน

= การสือ่ สาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

ขั้นตอนการขอยืมของจากสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
รายละเอียด

ผู้ยืมของ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
งานด้านกิจการนิสิต

รองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต

1. อาจารย์/นิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่มีความประสงค์จะยืมของ
2. กรอกแบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์
สโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์
3. กรอกแบบฟอร์มคืนวัสดุอุปกรณ์
สโมสรนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์
4. ตรวจสอบจานวนวัสดุอุปกรณ์
1. อาจารย์/นิสิตคณะอื่นๆที่มีความ
ประสงค์จะยืมของ
2. ส่งบันทึกข้อความ
3. ยืมวัสดุอุปกรณ์สโมสรนิสติ คณะ
พยาบาลศาสตร์
4. คืนวัสดุอุปกรณ์สโมสรนิสติ คณะ
พยาบาลศาสตร์
5. ตรวจสอบจานวนวัสดุอุปกรณ์

ผ่าน

สโมสรนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

= การสื่อสาร/ข้อมูล
= การตรวจสอบ

ขั้นตอนการขอบรรจุกิจกรรมลงระบบทรานสคริปกิจกรรม
รายละเอียด

1. โครงการ/กิจกรรมทั้งในแผนและ
นอกแผนปฏิบัตกิ ารที่ต้องการบรรจุ
ลงระบบทรานสคริปกิจกรรม
2. ส่งเอกสารโครงการและ
กาหนดการที่อนุมัติแล้ว
3. บันทึกกิจกรรมลงระบบทราน
สคริปกิจกรรม (ระบุจานวน ชม.+
กาหนดการ) ,พิมพ์บันทึกข้อความ
4. งานกิจกรรมนิสิตเสนออนุมัตแิ ละ
ติดต่อข้อมูลกลับมา
5. แจ้งกลับไปยังผู้ตดิ ต่อและรอง
คณบดีฯฝ่ายกิจการนิสติ ทราบ
6. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนและกาหนดการ
7. คณะฯบันทึกจานวน ชม. กิจกรรม
ในระบบให้แก่นสิ ิต
8. นักวิชาการศึกษาแจ้งนิสิต
ตรวจสอบรายชื่อตัวเองในระบบ

ผู้มาติดต่อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
งานด้านกิจการนิสิต

งานกิจกรรมนิสิต

รองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายกิจการนิสิต

= การปฏิบัตกิ าร
= การจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เอกสารโครงการ
2.กาหนดการโครงการ

เพื่ออนุมัติ
ผ่าน
1.เอกสารโครงการ
2.กาหนดการโครงการ

1.รายชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
2.ชม.กิจกรรม+กาหนดการ

