ภาระงาน (Job Description)
งานกิจกรรมและพัฒนานิสติ กองกิจการนิสติ
หน่วยองค์การบริหารกิจกรรมนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล นางสาวสรณี เกิดทอง ตาแหน่ง นักกิจการนักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรมนิสติ ,
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานกิจกรรมนิสิตโดยการกากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรในงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การบริ ห ารงานกิ จ กรรมและพั ฒ นานิ สิ ต
ตามนโยบายการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิ ต ตามอั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(UP Identity) และ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพัน ธ์
ทาหน้าที่ในการกากับดูแล ให้คาปรึกษาการดาเนินงานของสภานิสิต การประสานงานการจัด
สวัสดิการในด้านต่างๆให้แก่ผู้นานิสิต และ ดาเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้ง ดาเนินงาน
โครงการ Super KPI ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คุณ ภาพนิสิต ตัวชี้วัด ที่ 1 นวัต กรรมด้านการพัฒนา
อัตลักษณ์นิสิต ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ในส่วนของคณะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตาม หลัก PDCA 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. วางแผนการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดปฏิทนิ การดาเนินงาน และกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของงานกิจกรรมนิสิต
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานของ
งานกิจกรรมนิสิต
3. กากับติดตามและตรวจสอบแผนการทางานที่วางไว้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
เป็นไปตามตัวชีว้ ัด (KPI) หรือไม่
4. รายงานผลการปฏิบัติง านตามตัวชี้วัด (KPI) ตามความเป็น จริง หากพบข้อที่ควร
ปรับปรุง จะได้นาไปปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิตเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนิน งานตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับมอบหมาย จึง จ าแนก
รายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

หัวหน้างานกิจกรรมนิสติ
1. การบริหารงานกิจกรรมนิสิต ตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสติ ตามอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity)
2. การปฏิบัตงิ านตามภารกิจและหน้าที่ของหัวหน้างานกิจกรรมนิสติ
3. การกากับติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯเป็นระยะ จนสิน้ สุดการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ
4. การร่วมปรึกษาหารือ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางพัฒนา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของงานกิจกรรมนิสิต
5. การจัดทาระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของงานกิจกรรมนิสิต
หน่วยองค์การบริหารกิจกรรมนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกากับดูแล ให้คาปรึกษาการดาเนินงานของสภานิสติ รวมทั้งการ
ประสานงานการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆให้แก่ผู้นานิสติ ดังนี้
1. การกากับดูแล ให้คาปรึกษาในการดาเนินงานของสภานิสิต เกี่ยวกับ
1.1 การพิจารณางบประมาณ ให้กับหน่วยกิจกรรม ภายใต้งบประมาณที่จัดสรร
1.2 การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของสภานิสิตให้ครบ ร้อยละ 100
1.3 การจั ด ทาระบบและกลไกติด ตามและประเมิน ผลการด าเนินงานของทุก
หน่วยกิจกรรม
1.4 การจัดทาระบบและกลไกการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากนิสติ
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
2. การประสานงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้นานิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 การขออนุมัติ ทุน การศึกษาผู้น านิสิต และ ขออนุมัติเบิก เงิน ทุน การศึกษา
ให้แก่ผู้นานิสิต
2.2 การขอความอนุเคราะห์หอพักให้แก่ผู้นานิสิต (ตามนโยบาย)
2.3 การจัดทาเสือ้ สูทให้แก่ผู้นานิสิต (ตามนโยบาย)
2.4 การจัดชุดครุยให้แก่บัณฑิตที่เคยดารงตาแหน่งผู้นานิสิต (ตามนโยบาย)
การดาเนินงานโครงการ Super KPI
1.
จัดเก็บข้อมูลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ในส่วนของคณะ

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของงาน
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้นิสติ ได้รับ
การพัฒนาอัตลักษณ์นสิ ิต มพ.
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริมให้นสิ ิตได้รับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4 Cs)
3.มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ค่าเป้าหมาย
นิสิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พ.
(บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ สุขภาพ) ร้อยละ 100
นิสิตได้รับการพัฒนาคุณลักษณะตามสมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน ( 4 Cs) ร้อยละ 100
มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ครบทุกคณะ
มีเครือข่ายการดาเนินงานด้านศิษย์เก่าของแต่ละคณะ

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก
3. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
1. วางแผนการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดปฏิทนิ การดาเนินงาน
และกาหนดแผนการดาเนินงาน ของงานกิจกรรมและพัฒนา
นิสิต ตามนโยบายการส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตตาม
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity)
2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
3. ตรวจสอบแผนการทางานที่วางไว้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือ เป็นไปตามตัวชีว้ ัด (KPI) หรือไม่
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามความเป็นจริง
หากพบข้อที่ควรปรับปรุง จะได้นาไปปรับปรุงการดาเนินงานใน
ครั้งต่อไป
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีข้นึ

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.












































































