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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

2 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

3 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

4 ขอ 

มีการด าเนนิการ     

5 ขอ 

 

           ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1. มีการเผยแพรวิสัย

ทัศนของผบูรหิาร 

     ผูบริหารมีการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัย

ทัศน พันธกิจ/แผนกลยุทธ และน าสูการปฎิบัติที่   

เปนระบบชัดเจนรวมทั้งมีการถายทอดนโยบาย   

วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ  ใหงานและ

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจตรงกัน

นอกจากนี้ ยังไดมีการก าหนดกลยุทธหลักเพื่อน าไป

สูการพัฒนาระบบการด าเนินงานของกองเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศนและ พันธกิจองคกร เผยแพร่ผ่าน 

web site กองกิจการนักศึกษาและติดประกาศไว้

หน้ากองกจิการนักศึกษา  (กนศ.1.3-01) 

กนศ.1.3-01 

http://student. 

psu.ac.th/new

/doc/vision.plt 

 2. สรางการมีสวนร

วมโดยการรับฟงค

วามคิดเห็น   เชน 

การจัดประชุม

บุคลากรอยางนอย 

2 คร้ัง    ตอป

การศึกษา 

     การมีสวนรวมโดยจัดใหมีการประชุมหัวหนา 

งาน  อยางนอยเดือนละครั้ง การประชุมสัมมนา

บุคลากรกองฯ อยางนอยปละ 1 คร้ังประชุมเจ้าหน้า 

ที่กอง 2-3 ครั้ง/ภาคการศึกษา (กนศ.1.3-02) รวม

ทั้งเป ดรับฟ งขอคิดเห็นและ ข อเสนอแนะจาก

บุคลากรทุกระดับ เพื่อใช ข อมูลดังกล าวเป น  

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารและ

การปฎิบัติงานกองกจิการนักศึกษา ไดเปดโอกาสให

บุคลากร/ผู ใตบังคับบัญชามีโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวม 

กนศ.1.3-02 

ระเบียบวาระ

และรายงาน

การประชุม

กองกจิการ

นักศึกษา 

http://student/
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   รับผดิชอบในการตดัสนิใจด าเนินงานในกจิกรรมตางๆ

ของกองในรูป ของคณะกรรมการ/คณะท างานโดยมีผู

บรหิารเปนที่ปรึกษา 

 

 3. มีการเผยแพรผล

การตรวจสอบ       

ดานบุคลากร 

การเงิน สถานที่    

ครุภัณฑและการ

บรหิารความ

เสี่ยง (ทั้งชวีิต

และทรัพยสิน

ของนักศึกษา 

คณาจารยและ

บุคลากร) โดยผู

ตรวจสอบนอก   

หนวยงานตอ่

สาธารณชน 

     การเผยแพรผลการตรวจสอบผลการด าเนนิงานต

อสาธารณชนไมใชบรบิทของหนวยงานระดับกอง แตใน

ฐานะหนวยงานสนับสนนุสวนกลาง กองกจิการนักศึกษา

ไดมีการด าเนินการตรวจสอบในบางประเด็นที่เกี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการภายในกองฯ ดังนี ้

- จัดท ารายงานขอมลูดานบุคลากรและมีการ 
ตรวจสอบตามเงือ่นไขของกองการเจาหนาที่และกอง

แผนงานที่รับผดิชอบดานบุคลากรและอตัรา ก าลัง 

- จัดท ารายงานขอมูลดานการเงินและงบประมาณ  

โดยมีการบันทึกขอมลูทุกครัง้ที่มีการเบกิ จาย ซึง่สามารถ

เช็คยอดเงินคงเหลือไดตลอดเวลากระบวนการตรวจสอบ

และตดิตามการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฏ

เกณฑของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลยั โดยกอง

และหนวยตรวจสอบภายในในการตรวจสอบและตดิตาม

การใชจายเงินใหเปนไปตามระเบยีบฯ 

- มีการตรวจสอบรายการครุภัณฑของกองปลีะ 1 คร้ัง  

ตามระเบยีบและเงื่อนไขของงานพัสดุ  กองคลงั 
    - มีการด าเนินการเรื่องบรหิารความเสีย่งตามระเบยีบ 

ที่มหาวิทยาลยัก าหนดและน าเสนอ มหาวิทยาลยัซึ่งมี

ส านักประกันเปนหนวยงานรับผดิชอบ (กนศ.1.3-03) 

กนศ.1.3-

03 

 4. มกีารเผยแพรผล

การส ารวจความ

พึงพอใจของ

บุคลากรภายใน 

หนวยงาน 

     เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในและสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการ

ท างาน กองกิจการศึกษา จึงก าหนดใหมีการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการท างาน 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรับฟ งการความคิดเห็นของ

บุคลากรที่มีความพึงพอใจตอการท างาน เพื่อน าขอเสนอ 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ของผบูรหิารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   แนะมาเปนประโยชนในการพฒันาในป ผล

การประเมินพบวา บุคลากรมคีวามพึงพอใจต

อสภาพการท างานภายในกอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.80 จากคะแนนเต็ม 5 และไดมีการเผยแพรผ่าน 

web site กองกจิการนักศึกษา  

กนศ.1.3-03 

http://student. 

psu.ac.th/new

/satistaction 

 5. ผลการประเมินผู

บรหิารโดย

บุคลากรไมต่ ากวา 

3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 

      เพื่อเปนการพัฒนาระบบบจัดการของผบูรหิาร 

ทุกระดับของกองกจิการนักศกึษาใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้ง

การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ กองกจิการ

นักศึกษาไดก าหนดใหมีการประเมินการบรหิาร

จัดการของผบูรหิารเปนตัวบงชีท้ี่ส าคัญตัวหนึง่ ใน

การประเมินผูบรหิารระดับผอู านวยการกองและหัว

หนางาน  มีผลการประเมิน ดงันี ้

        -  ดา้นลักษณะผู้น า  ทีร่ะดับมาก (3.77) 

        -  ดา้นพัฒนาองค์กร ที่ระดับมาก (3.55) 

        -  ดา้นการเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดภีายใต้กรอบ

จรยิธรรมและคุณธรรม ที่ระดับมาก (3.52) 

        -  ดา้นมนุษยสัมพันธ์ ที่ระดับมาก (3.55) 

        -  ดา้นความสามารถในการสื่อสารและจงู           

ที่ระดับปานกลาง (3.50) 

        -  ดา้นศลิปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา      

ที่ระดับปานกลาง (3.42) 

        -  ดา้นการจัดระบบ/กลไกการบรหิารองคก์ร

ที่มีประสิทธภิาพ  ที่ระดับมาก (3.54) 

        ผลการประเมินรวมที่ระดับมาก (3.65)  จาก

คะแนนเต็ม 5   (กนศ.1.3-04) 

กนศ.1.3-04  

สรุปรายงานผล

การประเมิน

ผู้บริหารกอง

กจิการ

นักศึกษา     

ปี 2553 

 

 

http://student/
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  

ตัวบ่งชี้ : 1.3  การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผบูริหารหนวยงาน  (สมศ.13) 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

------------ 

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

------------ 

 

 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

------------ 

 

 

 


