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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผน้ําของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)   

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6  ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6  6 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 ผูบรหิารมีวสิัยทศัน

กําหนดทศิทางการ 

ดําเนินงานและ

สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ

มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธมี

การนําขอมลูสาร -

สนเทศ เปนฐานใน

การปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

 ผูบรหิารมีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการ 
ดํ า เ นิ น งานของกองฯ  และมี แนวทางการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จึงได้ร่วมกับบุคลากร

และผู้ที่เกี่ยวข้องกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัย

ทัศน พันธกิจ/แผนกลยุทธ และนําสูการปฎิบัติที่

เป นระบบชัดเจน รวมทั้งมีการ ถ ายทอดให

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจตรงกัน

นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดกลยุทธหลักเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาระบบการดําเนิน งานของกองฯ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจองคกร (กนศ.

1.2-01) อีกทั้งมีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน

ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงาน  โดย

ได้ให้ความสําคัญ มีการปรับโครงสร้างให้มีงาน

สารสนเทศและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล

สารสนเทศโดยตรง (กนศ.1.2-02) 

กนศ.1.2-01

วิสัยทัศน  

พันธกิจ 

เปา้ประสงค ์

วัตถุประสงค ์

และกลยุทธ์ 

กองกิจการ

นักศึกษา 

 

กนศ.1.2-02 

โครงสรา้ง   

กองกจิการ

นักศึกษา 

 2 ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตาม และ 

ประเมินผลการ

ดําเนิน งานตามที่

มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผน 

และผลการดําเนนิ  

     ผู้บริหารของกองฯ มีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมายสู่การปฎิบัติผ านที่

ประชุมทีมผู้บริหารกองฯ โดยจะมีวาระการ

ประชุมตามปกติเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการ

ประชุมวาระพิเศษ เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน  อีก

ทั้งมีการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ  

กนศ.1.2-03 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บรหิาร 
กองกจิการ 

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  งานของสถาบนั/

หน่วยงานไปยัง

บุคลากรในหนวยงาน 

กองฯ ไปยังบุคลากรผ่านทางหัวหน้างานและ

สื่อสารโดยตรงผา่นที่ประชุมกองฯ จนบุคลากร

มีความเข้าใจ สามารถนาํไปถอืปฏิบัติได้ (กนศ.

1.2-03) 

 

 3 ผูบรหิารสนับสนุนให

บุคลากรในหนวยงาน

มี สวนรวมในการ

บรหิารจัดการ ให

อํานาจในการตดัสนิใจ

แกบุคลากรตามความ

เหมาะสม 

 ผบูรหิารมีการสนับสนุนให้บคุลากรในหน่วย  

งาน มีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการ โดยไดเปิด

โอกาสใหบุคลากร/ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใน

การแสดงความคดิเห็นและมสีวนรวมรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจดาํเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ

กองฯ  ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เช่น 

       - คณะกรรมการประกันคุณภาพและ

บรหิารความเสี่ยง 

       - คณะกรรมการแผนและพัฒนากอง

กจิการนักศึกษา 

       - คณะกรรมการจัดการความรูกอง

กจิการนักศึกษา 

       - คณะทํางานสงเสริมกจิกรรม 5 ส   

กองกจิการนักศึกษา 

       - คณะกรรมการสันทนาการสานสัมพนัธ ์

กองกจิการศึกษา  

       - คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

       - คณะกรรมการประเมนิผลและอื่น ๆ 

(กนศ.1.2-04)       

กนศ.1.2-04 

แตงตั้งคณะกรรม 

การชุดตางๆ ใน

การดําเนินงาน

ของกองกจิการ

ศึกษา 

 4 ผูบรหิารถายทอด

ความรู และสงเสริม

พัฒนาผูรวมงานเพือ่

ใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค์

ของหนวย งานเต็ม

ตามศักยภาพ 
 

     ผูบรหิารมีการการถายทอดความรูแบบเป็น

ท า ง ก า ร แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ใ ห้ กั บ

ผู้ ใต้บั งคับบัญชา   โดยผ่ านกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมการพบปะ

พูดคุย และหากมีความรู้ใดที่เป็นเรื่องสําคัญก็

จะนําเข้าที่ประชุมทีมผู้บริหารและที่ประชุมกอง

กจิการนักศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะห์และแสดง

ความคิดเห็นรวมกัน 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 ผูบรหิารบริหารงานด

วยหลักธรรมาภิบาล

โดยคํานึงถึง ประโยชน

ของหนวยงาน และผู

มีสวนไดสวนเสีย 

    กองฯ  มีผูอํานวยการกองและหัวหนางาน 

ทั้ง 9 งาน เปนผูบริหารจัดการภารกิจของกอง

ในฐานะหนวยงานสนับสนุนที่มีภารกิจนําเสนอข

อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

ตามภารกิจและมีการประสานงาน/ใหคําปรกึษา

ชี้แนะแกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนใน กองอยางเต็ม

ศักยภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบรกิารในการ

ดําเนินงานใช หลักธรรมาภิบาลที่ เน นการ

ปฏิบัติการตามหลักนิติธรรม การดําเนินงาน

ตามกฏระเบียบ ข อบังคับ แนวปฏิบัติและ

กติกาตาง ๆ ความโปรงใส เปนธรรม ที่สามารถ

ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบและการใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา คํานึงถึง

ประโยชนของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผูที่

มี ส วน ได เสี ยภาย ใต กรอบระ เบี ยบการ

บรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

 

 6 มีระบบการประเมิน -

ผลของหนวยงาน 

และผูบรหิารนําผล

การประเมินไป

ปรับปรุงการบรหิาร  

งานอยางเปนรูปธรรม 

 กองฯ มีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน 
โดย  1) การประเมินคุณภาพภายในกองกิจการ

นักศึกษาประจําปตามแนวทางและเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  2) การประเมินผูบริหาร

โดยประเมิน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย

กําหนดเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาประจํ าป โดย

คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบด้วยหัวหน้า

งานทุกงาน ผอ. ผช. และ รองฯ ซึ่งกํากับดูแล

กองกิจการนักศึกษา ซึ่งผูบริหารประเมินแลว 

จะมีขอมูลยอนกลับในเรื่องการปรับปรุงการ

ทํางานและการพัฒนาตนเอง 3) การประเมิน 

กนศ.1.2-05  

การทบทวน

ตนเองจาก

ข้อเสนอแนะของ

กรรมการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําปี 2552 
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ภารกิจท่ี 1  ภาระกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ : 1.2  ภาวะผนูําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1)   

   ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร    

กองกิจการศึกษา จากการประเมินดังกล่าว

ข้างต้น ผู้บริหารได้นําผลการประเมินข้อเสนอแนะ

จากการประเมินมาวิ เคราะห เพื่อปรับปรุ ง

ระบบงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การ

ปรับปรุง  กลยุทธ รวมถึงเทคนิคการทํางาน     

เปนประจํา(กนศ.1.2-05) 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

             ควรมีการเก็บหลักฐานการถา่ยทอดความรู้  ของผู้บริหารอยา่งเป็นระบบ 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

             ---- 

 

 

 


