
ภาระงาน (Job Description) 

งานวินัยและพัฒนานิสติสู่ความเปน็เลศิ  กองกิจการนิสติ 

หน่วยวินัยนิสติ 

 

ช่ือ-สกุล  นายธานัท ฟูแสง   ต าแหน่ง  นักวชิาการศึกษา 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานวนิัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ โดยภาระงานตามความ

รับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. ด าเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) 

2. ก ากับ ดูแล ความประพฤตินิสิต ให้นิสิตปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อ

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท า โดยก ากับดูแล

หน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 

    - หน่วยวนิัยนสิิต  

    - หน่วยวชิาทหาร  

  - หน่วยพัฒนานิสติสู่ความเป็นเลิศและสากล 

  - หน่วยพัฒนานิสติสูส่ถานประกอบการ 

กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบัติในการสนับสนุนการท างาน ซ่ึงประกอบไปด้วย  

- ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย วนิัยนิสิต พ.ศ. 2556 

- ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 

- ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย

ของนิสิต  พ.ศ. 2554 

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิตที่ได้ก าหนดไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและเป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 

ฯลฯ เป็นต้น    

3. ก ากับ ติดตาม จัดโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย  

2564-2570 รวมทั้งด าเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวทิยาลัย ที่เกี่ยวขอ้งกับพัสดุ เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายหมวด

ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร  



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ก ากับดูแล ติดตาม ส่งเสริมความประพฤติของนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตปฏิบัติ 

ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดคา่เป้าหมาย คอื  

- นิสิตมีพฤติกรรมด้านการแต่งกาย และมีการแสดงออกด้านบุคลิกภาพได้อย่าง

เหมาะสม ร้อยละ 60 

- นิสิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ม.พ. (บุคลิกภาพ สุขภาพ) ร้อยละ 60 

1.1 ประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับวินัยนิสิต และประกาศที่

เกี่ยวขอ้งให้นิสิตทราบ โดยบรรจุอยูใ่นคูมื่อการศึกษา และในเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย ตลอดจนให้

ขอ้มูลด้วยการจัดให้ความรู้แกน่ิสติ บุคลากรในคณะต่างๆ ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมพบนิสิตใหม่ 

กิจกรรมพบนิสิตหอพัก และเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังคณะ/

วทิยาลัยต่างๆ  

1.2 ด าเนินการสอบสวนวนิัยนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับวนิัยนิสิต ข้อบังคับ

การสอบของนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

1.3 จัดท าสถิติวินัยนิสิตประจ าเดือนเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการกิจการนิสิต 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ และวเิคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาเครื่องมือมาบริหารจัดการใน

ด้านการส่งเสริมความประพฤติและวนิัยนิสิต  

2. จัดโครงการหรือกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างวนิยั และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นิสิต อยา่งน้อย

ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าป ีและการท าวจิัยหน่วยงาน อยา่งน้อย 1 

เรื่อง ในแผนงบประมาณประจ าป ีดังนี ้ 

2.1 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นิสิต และเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ตลอดจนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

2.2 ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าป ีและวเิคราะห์ผลการ

ด าเนินงานวา่บรรลุวัตถุประสงค ์และเกิดประสิทธภิาพประสิทธผิลในเรื่องอัตลักษณ์บัณฑิต  

2.3 จัดท าวิจัยหน่วยงาน (R2R) เพื่อพัฒนางานประจ า และเพื่อใช้แก้ปัญหา 

ปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

3. ปฏิบัติงานตาม หลัก PDCA 4 ขัน้ตอน 
3.1 วางแผนการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดแผนและปฏิทนิการด าเนินงาน  

3.2 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว ้และเก็บรวบรวมขอ้มูลในการปฏิบัติงาน 

3.3 ก ากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด (KPI)  

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด (KPI)  

 



องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) 

งานวินัยและพัฒนานิสติสู่ความเป็นเลศิ 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ (ความส าเร็จของงาน) ค่าเป้าหมาย 

1. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยารับรูก้ฎระเบียบ

ขอ้บังคับวินัยนสิิต 

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเขา้ใจถงึการกระท า

ความผิดวินัยอยา่งน้อยปีละไม่เกินร้อยละ 0.2 

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไดร้ับการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้าน

วนิัยนิสติ 

ส่งเสริมใหน้ิสิตกระท าความดีและใหน้ิสิตที่

กระท าผิดวินัยเขา้ร่วมโครงการสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรมนิสิต 

3. จัดท าประกาศ การเขา้ร่วมกจิกรรม

เสริมหลักสูตรของนสิิตมหาวทิยาลัย

พะเยาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  

พ.ศ. 2564 

มีประกาศ เรื่อง การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564 

4. มีการประกาศยกยอ่ง เชิดชู นิสติที่

กระท าความดีเป็นทีป่ระจกัษ ์

มีการจัดท าเกียรติบัตรใหน้ิสติที่กระท าความดี

และหนงัสือเชิดชูเกียรติแจง้ให้ผู้ปกครองของ

นิสิต และรายงานต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. มีระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรของนิสติ             

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามที่ขอ

บรรจลุงในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเขา้

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรของนิสติ             

6. จัดท าหลกัสูตรการเรียนรูสู้ก่ารพัฒนา

นิสิตสู่ความเป็นเลิศ 

มีหลักสูตรการเรียนรู้สูก่ารพัฒนานสิิตสู่ความ

เป็นเลิศออนไลน์ จ านวน 1 หลักสูตร 

7. เปิดโอกาส สนับสนุนการเรียนรู ้ใหน้ิสิต

มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

มีกระบวนการสง่เสริม สนับสนุน ให้นสิิตมี

ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 

8. การพัฒนานสิิต กลุ่มสมัครเรียนวชิา

ทหารในช้ันปทีี่สูงขึน้ ในด้านความมีวินัย 

และจิตสาธารณะ 

มีคณะท างานกลุ่มนักศึกษาวชิาทหาร  

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70  

9. การบรกิารนสิิตกลุ่มที่ขอผ่อนผันการ

คัดเลือกการเกณฑ์ทหารกองประจ าการ 

ประจ าปกีารศึกษา 2564 ได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ และมีระบบในการ

ตรวจสอบอยา่งมีประสทิธิผล 

มีนิสิตที่ยืน่เรื่องรอบเก็บตกไม่เกินร้อยละ 30 

ของยอดนสิิตยื่นเรื่องในรอบปกต ิ

  

10. การสนับสนุนกิจกรรมสถาบนัเครือขา่ย

ที่ได้รับมอบหมาย อยา่งสม่ าเสมอ 

เขา้ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันแม่ข่าย  

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 



ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  

1. ก าหนดทิศทางการท างาน เกณฑ์มาตรฐาน และตัวช้ีวดัความส าเร็จของงาน (KPIs)  

ให้ชัดเจน  

2. จัดท าวสิัยทศัน์ของหน่วย “ซ่ือสัตย ์มีวินัย ใจอาสา”  

3. จัดท าปฏิทนิการท างานตามหน้าที่ และปฏิทนิโครงการ/กิจกรรม  

 

หน่วยวินัยนิสติ 

1. ป้องกัน   

ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรม มาตรการ ออกประกาศ 

ระเบียบเพื่อให้คลอบคลุม กับนสิิตกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ยาเสพตดิ วินยัจราจร แอลกอฮอล ์ฯลฯ   

2. ควบคุม   

ด าเนินการสอบสวน ลงโทษตามขอ้บังคับวินัยนสิิต ให้รวดเร็วและเก็บรวบรวมสถติิข้อมูล 

อยา่งต่อเนื่อง  

3. ฟ้ืนฟู   

ด าเนินการจดัอบรม บ าเพ็ญประโยชน์  จิตอาสา ใหก้ับนิสิตทีถ่กูลงโทษวนิัยนิสติหรือ

กลุ่มเสีย่งด้านต่างๆ  

4. การรายงาน/วิเคราะห์  

ด าเนินการจดัเก็บฐานขอ้มูลวนิัยนสิิต และการท า R2R  
 

กลุ่มนิสติท่ีต้องการสนบัสนุนด้านการอบรม สมัมนา  

1. เครือขา่ยบัณฑิตไทยไม่โกง  ไดแ้ก่ องคก์ารนิสติ สภานสิิต 

2. เครือขา่ยยาเสพติด แอลกอฮอล์ บหุรี ่ได้แก่ สารวัตรนสิติ 

3. เครือขา่ยจัดระเบียบสังคม  ไดแ้ก ่สารวตัรนิสิต 

4. เครือขา่ยการสง่เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

5. เครือขา่ยมิติสุขภาพ  ได้แก่ ชมรมด้านจิตอาสา UPSR 

6. เครือขา่ย ASEAN  ได้แก่  ดาว-เดือน / สุภาพบุรุษ UP สุภาพสตร ีมพ. / UP-AM 



 

กรอบเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย (นิสติ) ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 

- ด าเนนิการจัดเตรียมขอ้มูลประชาสัมพันธ ์    

กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เกี่ยวกับวนิยันิสติ และ

ประกาศที่เกี่ยวข้องให้นิสติ หน่วยงาน บุคลากร

ทราบ ก่อนเปิดภาคเรียนตามปีปฏิทนิการศึกษา  

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สง่ขอ้มูลเกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ ใหแ้กก่องบริการการศกึษาเพื่อ

น าลงในคูมื่อนิสติ จดัท าโปสเตอร ์แบนเนอรร์ณรงค์

ต่าง ๆ   

2. ประชุมกลุ่มสารวตัรนิสิตเพื่อวางแผนการด าเนนิงาน

ประชาสัมพันธ์ รณรงค ์ก่อนเปดิ ภาคเรียน 

- ประชาสัมพันธก์ฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ เกีย่วกับวนิัย

นิสิต และประกาศที่เกี่ยวข้องให้นสิิต บุคลากรที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องไดท้ราบ  

- ด าเนนิงานด้านวนิัยนิสติตามขอ้บังคับว่าด้วยวนิัย

นิสิต และจัดเก็บฐานขอ้มูลวนิัยนิสิต ในแตล่ะภาค

การศกึษา โดยก าหนดคา่เป้าหมาย คือ มีจ านวน

สถิตนิิสติกระท าความผิดวินัยไมเ่กนิร้อยละ 10   

ของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศกึษา   

- วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัโครงการหรือกิจกรรมที่

พัฒนาพฤตกิรรม คุณธรรม จริยธรรมอยา่งน้อย

ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ

การประจ าป ี

 

1. ร่วมประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมพบนสิิตใหม ่

กิจกรรมพบนิสติหอพกั  

2. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนให้ขอ้มูลด้วยการจดัให้ความรูแ้กน่ิสติ 

บุคลากรในคณะต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น และ

เวยีนแจง้ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารที่เป็น

ประโยชน์ไปยังคณะต่าง ๆ  

3. ด าเนินการสอบสวนวนิัยนสิิตตามขัน้ตอนใน

ขอ้บังคับฯ วา่ด้วยวนิัยนสิิตจนเสร็จสิน้กระบวนการ  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจัดหาเครื่องมือในการส่งเสริม

และพัฒนาพฤติกรรม คณุธรรมจริยธรรมแก่นสิิต 

เช่น จัดโครงการหรือกจิกรรมทีส่่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนานสิิต 

อยา่งน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ/กจิกรรมใน

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

- รวมรวมขอ้มูลสถติิวินัยนิสติ เพื่อจดัท าเป็นระบบ

ฐานขอ้มูลเปรียบเทียบในแตล่ะปี โดยก าหนดคา่

เป้าหมาย คือ มีจ านวนสถติินสิิตกระท าความผิด

วนิัยไม่เกนิร้อยละ 0.2 ของนิสติทั้งมหาวิทยาลัย   

ในแตล่ะปีการศึกษา   

-  การท าวจิัยในหน่วยงาน (R2R) เพื่อการปรับปรงุ 

พัฒนางานประจ า และเพื่อพัฒนาบุคลากร   

1. จัดท าฐานขอ้มูลวนิัยนิสติเพื่อรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ   

2. ด าเนินการท าวจิัยหน่วยงาน (R2R) เพื่อพัฒนางาน

ประจ า และเพื่อใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงหรือ   

พัฒนาการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธภิาพ ตลอดจน

ก าหนดให้เปน็สมรรถนะ (แรงจูงใจ ทกัษะและองค์

ความรู้) ที่จ าเป็นในหน่วยงาน  

 



ลักษณะงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

1. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก เช่น  

- คณะกรรมการศูนยป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพะเยา  

- คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา  

- คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา  

2. ประชุมร่วมกับและกลุ่มเครือขา่ยต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด   

 

ปฏิทิน/แผนการด าเนินงานโดยให้ระบุช่วงเวลาท่ีด าเนินงาน 

กจิกรรม/โครงการ 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

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. โครงการสง่เสริม

คุณธรรมจริยธรรม  

            

2. โครงการรณรงค์

ป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด 

ในสถานศกึษา 

            

 

 

 



 

ปฏิทินแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

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

ข้ันวางแผนงาน (P)              

1. จัดท าปฏิทนิแผนการด าเนินงาน                

ข้ันด าเนินการ (D)             

1. ประสานงานจัดท าค าสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านกิจการ

นิสิตให้เป็นปัจจุบัน 

            

2. จัดท าหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน             

3. ด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี              

4. ด าเนินงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

- รวบรวมข้อมูลสถิติวินัยนิสิต เพื่อจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล และ

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

- พัฒนาระบบการด าเนินงานให้สามารถใช้งานได้ และเป็นประโยชน์

ต่อบุคลากรและนิสิต  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ข้ันสรุปและประเมินผล (C)             

1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจ..........                   

ข้ันการน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)             

1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น             

 


