ภาระงาน (Job Description)
งานวินัยและพัฒนานิสติ สู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสติ
หน่วยพัฒนานิสติ สู่ความเป็นเลิศและสากล
ชื่อ – สกุล

นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน

ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานิ สิ ต ตามอั ต ลั ก ษณ์ ของ ม.พะเยา
(UP Identity) และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม
และเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม
- สนั บสนุน ให้ นิ สิต ได้ มีป ระสบการณ์ ทางด้ านการอบรม สั มมนา การเข้าร่วมแข่ง ขั น
ประกวดเวทีต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติ หน้าที่ประสานงานนิสิตเพื่อเป็น ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนนิสิตดีเด่นจากคณะ/วิทยาลัย เพื่อส่งเข้าร่วม
คัดเลือกและประเมินในการรับรางวัลต่างๆ
- รวบรวมข้อมูล นิสิต เพื่อ ประกาศยกย่องการทาความดี แ ละเชิด ชูเกี ยรติ นิ สิต ผู้ส ร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
- จั ด โครงการ/กิจ กรรม ให้ บรรลุต ามแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นามหาวิทยาลัยพะเยา
ปี 2564 – 2568 รวมทั้ ง เคลี ย ร์ ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด และกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยเรื่องของการเงิน
พัสดุ รวมถึงข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (งานประจาตามหน้าที่)
ปฏิบัติงานตาม หลัก PDCA (จานวน) 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. วางแผนการดาเนินงานโดยมีการกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน และกาหนด
ปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล
2. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล
3. ประเมินผลการทางานของหน่วยพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ัด (KPI) เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน
ในครั้งต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัฒนานิสิตสู่ความเป็น เลิศและสากลให้ เป็นไปอย่างมีระบบ
มีความเป็ น ระเบี ยบ สะดวกต่อการเก็บตัวชี้วัด (KPI) และมีประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่ง มี
รายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จั ด ท าโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ปี 2564 – 2568 ลักษณะกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
และเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม
2. ประสานงานคณะ/วิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ห น่วยงาน
ภายนอกร้องขอ
3. ประสานงาน คัดเลือกตัวแทนนิสิตดีเด่นจากคณะ/วิทยาลัย เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือกและ
ประเมินเพื่อรับรางวัลต่างๆ
4. จั ด ท าเอกสารในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติง านของนิ สิ ต ที่เป็ น ตั วแทนของมหาวิท ยาลั ย
เข้าร่วมโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง จัดทาเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย และเอกสารการ
เบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงานของนิสิต
5. อานวยความสะดวก ดาเนินการให้นิสิต เข้าร่วมพัฒนาความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม
6. รวบรวมข้อมูล นิสิต เพื่อ ประกาศยกย่องการทาความดี แ ละเชิด ชูเกี ยรติ นิ สิต ผู้ส ร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
7. ดูแล ประสานงาน อานวยความสะดวก เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)
1. มีระบบ กลไก และกระบวนการคัดเลือก นิสติ ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน คัดเลือก
ในเวทีต่างๆ
2. มีการส่งนิสติ เข้าร่วม ประกวด คัดเลือกในเวทีระดับประเทศ อย่างน้อย 1 คน
3. มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามที่ขอบรรจุลงในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้มีความสอดคล้องกับการด าเนิน งานภายใน
หน่วยงาน ผลงานของหน่วยงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในหน่วยงานดูแลให้ความ
ช่วยเหลือภายในหน่วยงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. วิเคราะห์ ออกแบบ สารวจ เก็บรวบรวม ข้อมูลทางสถิติต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินแผนการดาเนินงานของ นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน

ขั้นดาเนินการ (D)
1. จัดทาโครงการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. ประสานงานนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย
- ประสานงานนิสิต

- จัดทาเอกสารการเดินทางไปปฏิบัติงานของนิสิต
- รวบรวมข้อมูลนิสิตเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
3. รวบรวมเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของนิสิต พร้อมดาเนินการสรุปเพื่อเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยทราบ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีข้นึ




































































































