ภาระงาน (Job Description)
งานวินัยและพัฒนานิสติ สู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสติ
หน่วยวินัยนิสติ
ชื่อ-สกุล นายธานัท ฟูแสง

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต สู่ความเป็นเลิศ โดยภาระงานตามความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ด าเนิน งานตามนโยบายการส่ง เสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพนิ สิต ให้เป็ น บั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity)
2. กากับ ดูแล ความประพฤตินิสิต ให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อ
เป็นบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ เน้นให้นิสิต อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทา โดยกากับดูแ ล
หน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้
- หน่วยวินัยนิสิต
- หน่วยวิชาทหาร
- หน่วยพัฒนานิสติ สู่ความเป็นเลิศและสากล
- หน่วยพัฒนานิสติ สูส่ ถานประกอบการ
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสนับสนุนการทางาน ซึ่งประกอบไปด้วย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต พ.ศ. 2554
- ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา ที่เกี่ ยวข้องกับ วินัยนิ สิต ที่ ได้ ก าหนดไว้เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรและเป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
ฯลฯ เป็นต้น
3. กากับ ติดตาม จัดโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2564-2570 รวมทั้งดาเนินการเบิก -จ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็น ไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายหมวด
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. กากับดูแล ติดตาม ส่งเสริมความประพฤติของนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดค่าเป้าหมาย คือ
- นิสิต มีพฤติก รรมด้านการแต่ง กาย และมีก ารแสดงออกด้านบุคลิก ภาพได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 60
- นิสิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พ. (บุคลิกภาพ สุขภาพ) ร้อยละ 60
1.1 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ วินั ย นิ สิ ต และประกาศที่
เกี่ยวข้องให้นิสิตทราบ โดยบรรจุอยูใ่ นคูม่ ือการศึกษา และในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้
ข้อมูลด้วยการจัดให้ความรู้แก่นิสติ บุคลากรในคณะต่างๆ ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมพบนิสิตใหม่
กิจกรรมพบนิสิตหอพัก และเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไปยังคณะ/
วิทยาลัยต่างๆ
1.2 ดาเนินการสอบสวนวินัยนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับวินัยนิสิต ข้อบังคับ
การสอบของนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ
1.3 จั ด ท าสถิ ติ วินั ยนิ สิ ต ประจ าเดื อ นเพื่ อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการกิ จ การนิ สิ ต
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ และวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาเครื่องมือมาบริหารจัดการใน
ด้านการส่งเสริมความประพฤติและวินัยนิสิต
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินยั และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นิสิต อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปี และการทาวิจัยหน่วยงาน อย่างน้อย 1
เรื่อง ในแผนงบประมาณประจาปี ดังนี้
2.1 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นิสิต และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิ ต ตลอดจนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
2.2 ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี และวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องอัตลักษณ์บัณฑิต
2.3 จั ด ท าวิ จั ย หน่ วยงาน (R2R) เพื่ อ พั ฒ นางานประจ า และเพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หา
ปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานตาม หลัก PDCA 4 ขัน้ ตอน
3.1 วางแผนการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดแผนและปฏิทนิ การดาเนินงาน
3.2 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน
3.3 กากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชีว้ ัด (KPI)
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ ัด (KPI)

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)
งานวินัยและพัฒนานิสติ สู่ความเป็นเลิศ
ลาดับ
ตัวบ่งชี้ (ความสาเร็จของงาน)
ค่าเป้าหมาย
1. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยารับรูก้ ฎระเบียบ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าใจถึงการกระทา
ข้อบังคับวินัยนิสิต
ความผิดวินัยอย่างน้อยปีละไม่เกินร้อยละ 0.2
2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการ
ส่งเสริมให้นิสิตกระทาความดีและให้นิสิตที่
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้าน กระทาผิดวินัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
วินัยนิสติ
คุณธรรม จริยธรรมนิสิต
3. จัดทาประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรม
มีประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัย
หลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาระดับ
พะเยาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
4. มีการประกาศยกย่อง เชิดชู นิสติ ที่
มีการจัดทาเกียรติบัตรให้นิสติ ที่กระทาความดี
กระทาความดีเป็นทีป่ ระจักษ์
และหนังสือเชิดชูเกียรติแจ้งให้ผู้ปกครองของ
นิสิต และรายงานต่อมหาวิทยาลัยพะเยา
5. มีระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้า
มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามที่ขอ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสติ
บรรจุลงในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสติ
6. จัดทาหลักสูตรการเรียนรูส้ กู่ ารพัฒนา มีหลักสูตรการเรียนรู้สกู่ ารพัฒนานิสิตสู่ความ
นิสิตสู่ความเป็นเลิศ
เป็นเลิศออนไลน์ จานวน 1 หลักสูตร
7. เปิดโอกาส สนับสนุนการเรียนรู้ ให้นิสิต มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ให้นสิ ิตมี
มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
8. การพัฒนานิสิต กลุ่มสมัครเรียนวิชา
มีคณะทางานกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร
ทหารในชั้นปีที่สูงขึน้ ในด้านความมีวินัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
และจิตสาธารณะ
9. การบริการนิสิตกลุ่มที่ขอผ่อนผันการ
มีนิสิตที่ยน่ื เรื่องรอบเก็บตกไม่เกินร้อยละ 30
คัดเลือกการเกณฑ์ทหารกองประจาการ ของยอดนิสิตยื่นเรื่องในรอบปกติ
ประจาปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบในการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล
10. การสนับสนุนกิจกรรมสถาบันเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันแม่ข่าย
ที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่าเสมอ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ภาระงานอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมาย
1. กาหนดทิศทางการทางาน เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของงาน (KPIs)
ให้ชัดเจน
2. จัดทาวิสัยทัศน์ของหน่วย “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา”
3. จัดทาปฏิทนิ การทางานตามหน้าที่ และปฏิทนิ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยวินัยนิสติ
1. ป้องกัน
ดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรม มาตรการ ออกประกาศ
ระเบียบเพื่อให้คลอบคลุม กับนิสิตกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ยาเสพติด วินยั จราจร แอลกอฮอล์ ฯลฯ
2. ควบคุม
ดาเนินการสอบสวน ลงโทษตามข้อบังคับวินัยนิสิต ให้รวดเร็วและเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
3. ฟื้นฟู
ดาเนินการจัดอบรม บาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ให้กับนิสิตทีถ่ กู ลงโทษวินัยนิสติ หรือ
กลุ่มเสีย่ งด้านต่างๆ
4. การรายงาน/วิเคราะห์
ดาเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลวินัยนิสิต และการทา R2R
กลุ่มนิสติ ที่ต้องการสนับสนุนด้านการอบรม สัมมนา
1. เครือข่ายบัณฑิตไทยไม่โกง ได้แก่ องค์การนิสติ สภานิสิต
2. เครือข่ายยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ ได้แก่ สารวัตรนิสติ
3. เครือข่ายจัดระเบียบสังคม ได้แก่ สารวัตรนิสิต
4. เครือข่ายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
5. เครือข่ายมิติสุขภาพ ได้แก่ ชมรมด้านจิตอาสา UPSR
6. เครือข่าย ASEAN ได้แก่ ดาว-เดือน / สุภาพบุรุษ UP สุภาพสตรี มพ. / UP-AM

กรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย (นิสติ )
- ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับวินยั นิสติ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องให้นิสติ หน่วยงาน บุคลากร
ทราบ ก่อนเปิดภาคเรียนตามปีปฏิทนิ การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ส่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่กองบริการการศึกษาเพื่อ
นาลงในคูม่ ือนิสติ จัดทาโปสเตอร์ แบนเนอร์รณรงค์
ต่าง ๆ
2. ประชุมกลุ่มสารวัตรนิสิตเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ก่อนเปิด ภาคเรียน
- ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับวินัย 1. ร่วมประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมพบนิสิตใหม่
นิสิต และประกาศที่เกี่ยวข้องให้นสิ ิต บุคลากรที่มี
กิจกรรมพบนิสติ หอพัก
ส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ
2. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ดาเนินงานด้านวินัยนิสติ ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัย
ตลอดจนให้ขอ้ มูลด้วยการจัดให้ความรูแ้ ก่นิสติ
นิสิต และจัดเก็บฐานข้อมูลวินัยนิสิต ในแต่ละภาค
บุคลากรในคณะต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น และ
การศึกษา โดยกาหนดค่าเป้าหมาย คือ มีจานวน
เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็น
สถิตนิ ิสติ กระทาความผิดวินัยไม่เกินร้อยละ 10
ประโยชน์ไปยังคณะต่าง ๆ
ของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
3. ดาเนินการสอบสวนวินัยนิสิตตามขัน้ ตอนใน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตจนเสร็จสิน้ กระบวนการ
พัฒนาพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดหาเครื่องมือในการส่งเสริม
ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ
และพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมแก่นสิ ิต
การประจาปี
เช่น จัดโครงการหรือกิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนานิสิต
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
- รวมรวมข้อมูลสถิติวินัยนิสติ เพื่อจัดทาเป็นระบบ 1. จัดทาฐานข้อมูลวินัยนิสติ เพื่อรายงานให้
ฐานข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปี โดยกาหนดค่า
มหาวิทยาลัยทราบ
เป้าหมาย คือ มีจานวนสถิตินสิ ิตกระทาความผิด 2. ดาเนินการทาวิจัยหน่วยงาน (R2R) เพื่อพัฒนางาน
วินัยไม่เกินร้อยละ 0.2 ของนิสติ ทั้งมหาวิทยาลัย
ประจา และเพื่อใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงหรือ
ในแต่ละปีการศึกษา
พัฒนาการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
- การทาวิจัยในหน่วยงาน (R2R) เพื่อการปรับปรุง
กาหนดให้เป็นสมรรถนะ (แรงจูงใจ ทักษะและองค์
พัฒนางานประจา และเพื่อพัฒนาบุคลากร
ความรู้) ที่จาเป็นในหน่วยงาน

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก เช่น
- คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพะเยา
- คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
- คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา
2. ประชุมร่วมกับและกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
ปฏิทิน/แผนการดาเนินงานโดยให้ระบุช่วงเวลาที่ดาเนินงาน
ปี พ.ศ.2564
ปี พ.ศ.2565
กิจกรรม/โครงการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
ในสถานศึกษา

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
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. จัดทาปฏิทนิ แผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประสานงานจัดทาคาสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านกิจการ
นิสิตให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดทาหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
3. ดาเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี



4. ดาเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- รวบรวมข้อมูลสถิติวินัยนิสิต เพื่อจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูล และ
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
- พัฒนาระบบการดาเนินงานให้สามารถใช้งานได้ และเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรและนิสิต
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจ..........
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น






























































































































