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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ     

5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6   6  4  บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบรหิาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการ 

วิเคราะหขอ้มูล

เชิงประจักษ์ 

      กองฯ มีแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนทีม่ีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ์ 

(กนศ.1.4-01)  โดยการมุ่งพฒันาบุคลากรกอง ใหม้ี

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่

มหาวิทยาลยักําหนดคอื  สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) สมรรถนะดา้นบรหิาร (Managerial 

Competency )  และ สมรรถนะเฉพาะงาน 

(Functional Competency)  ตามกลุ่มบุคลากร  

โดยเฉพาะสมรรถนะเฉพาะงานด้านกจิการนักศึกษา

นั้น  กองกจิการนักศึกษาได้ร่วมกับฝ่ายกจิการ

นักศึกษา คณะ  และวิทยาเขตต่าง ๆ กําหนดให้เป็น 

Functional Competency กลุ่มงานกจิการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

    1. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแกป้ัญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

    5. ความมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

    6. ความตระหนักในการพฒันาศักยภาพ

นักศึกษา 
    7. ความเข้าใจในพหุวัฒธรรม 

กนศ.1.4-01   
แผนกลยุทธ์การ
บรหิารทรัพยากร
บุคคลกองกจิการ
นักศึกษาปี
การศึกษา 2553 
 
กนศ.1.4-02  
Competency   
กลุ่มงาน 
กจิการนักศึกษา 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

         8. ทักษะที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

(กนศ.1.4/2)   

 

 2 มีการบรหิาร

และการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนให 
เปนไปตาม

แผนที่กําหนด 

 กองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

    1. การจัดสัมมนากองฯ  จาํนวน 1 คร้ัง ม ี

ผู้เข้าร่วม 50 คน 

    2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร 

          2.1  การจัดทําคู่มือ  30  คน 

          2.2  การเงิน   24   คน 

          2.3  การเขยีนโครงการ   17  คน 

          2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 17คน 

   3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

จํานวน 15 คน 

   4. การศึกษาดูงาน 

          4.1  ในประเทศ 8 คน 

             4.2  ต่างประเทศ 4 คน 

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการ

พัฒนาบุคลากร 

ปี 2553 

 3 มีสวัสดิการ

เสริมสราง

สุขภาพทีด่ี

และสรางขวัญ

และกําลงัใจให

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สามารถ

ทํางานได

อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

      กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ

โดยจัดให้บ ุคลากรมีโอกาสได ้เข ้าร ่วมโครงการ

ประกันภ ัยอ ุบ ัต ิเหต ุก ับน ักศ ึกษาในอ ัตราค่า เบี ้ย

ประกันภัยต่ําคนละ 100 บาทต่อปี  และได้รับความ

คุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ทําให้มีความสะดวก

ในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลอุบัติ เหตุ  ใน 

โรงพยาบาล เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มี

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก ประหยัดเงิน

งบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ และมีสินไหม

ทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต/ทุพลภาพ  

(กนศ.1.4-04)         

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย  (ที่

งานบรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 
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รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   มีระบบสงเสริม สนับสนุนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหบุคลากร โดยมีการแตงตั้งคณะทํางาน

พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกในระดับสาํนักงาน

อธิการบดีเพื่อเขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก

อธิการบด ี

 

 4 มีระบบการ

ติดตามให

บุคลากรสาย

สนับสนุนนาํ

ความรูและ

ทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใช

ในการปฏิบัตงิาน

ที่เกี่ยวของ 

     กองฯ ยังไม่มีระบบ แนวทาง หรือวิธีการติดตาม

ประเมินผล     การอบรมหรือการพัฒนาของ

บุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฎิบัติงาน 

หรือปรับปรุงงาน แต่มีการดําเนินการโดยใชกลไก

การสังเกต  ติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงาน

หรือบางรายระบุไว้ใน TOR 

  

 5 มีการใหค้วามรู้

ด้านจรรยาบรรณ

แกบุคลากรและ

ดูแลควบคุมให

บุคลากรสาย

สนับสนุนถอื

ปฏิบัต ิ

     กองฯ ผานทางคูมือจรรยาบรรณที่จัดทําโดย

คณะกรรมการที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยและไดแจก   

จายใหกับบุคลากรทุกคน  อีกทั้งควบคุมให้บุคลากร

ถอืปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในการประเมนิผลสมรรถนะ 

(Competency) ที่กําหนดให้บุคลากรทุกคนมีค่า

ความจํา เป็นของจริยธรรมที่ ระดับ 3 และค่า

คาดหวังของตําแหน่งที่ระดับ 4 (กนศ.1.4-05)   

กนศ.1.4-05 

แบบขอ้ตกลง

และประเมิน

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ

กองกจิการ

นักศึกษา   

 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จ 

ของแผนการ

บรหิารและการ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

     กองฯ มีการประเมนิผลความสาํเร็จของแผน 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ในการประชุมจัดทาํแผนกลยทุธ์และแผนการปฏิบัติ 

การกองโดยคณะกรรมการดาํเนินงานและทีม

บรหิารกอง (กนศ.1.4-06)   

 

กนศ.1.4-06 

รายงานการ

ประชุมทีม

ผู้บริหารกอง

กจิการนักศึกษา   

 

 



44 
 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี   1   ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ (สกอ.2.4)   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุง

การบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

กองฯ นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื 

ปรับปรุงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรกองฯ 

ในการบรหิารและพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป  (กนศ.

1.4-07)   

 

กนศ.1.4-07   

แผนกลยุทธ์การ

บรหิารทรัพยากร

บุคคลของกอง

กจิการนักศึกษา 

ปี 2554 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

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

 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรที่มากขึ้น    

     2. เสนอมหาวิทยาลยัฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรฯ และสอดคล้องกับภารกิจที่

ต้องทํางานพัฒนานักศึกษาเฉพาะดา้น     

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

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

 

 


