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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนนิการ    

3  หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ     

5  หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ       

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7  3 3  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบรหิาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีการ 

วิเคราะหข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

      กองฯ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ์  

(กนศ.1.4-01)  โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรกอง ให้มี

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตรงตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดคือ  สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) สมรรถนะด้านบริหาร (Managerial 

Competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (Functi onal 

Competency) ต า มกลุ่ มบุ คลากร  โ ดย เ ฉพา ะ

สมรรถนะเฉพาะงานด้านกิจการนักศึกษานั้น  กอง

กิจการนักศึกษาได้ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะ และวิทยาเขตต่าง ๆ กําหนดให้เป็น Functional 

Competency กลุ่มงานกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

    1. ความรูค้วามเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

    2. ความสามารถในการประสานงาน 

    3. ความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ        

    4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ 

    5. ความมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

    6. ความตระหนัก ในการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 
    7. ความเข้าใจในพหุวัฒธรรม 

กนศ.1.4-01   
แผนกลยุทธ์การ
บรหิารทรัพยากร
บุคคลกองกจิการ
นักศึกษาปี
การศึกษา 2554 
 
กนศ.1.4-02  
Competency   
กลุ่มงาน 
กจิการนักศึกษา 
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ภารกิจท่ี  1   ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ :  1.4  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนนุ  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนให้เปน 

ไปตามแผนที่

กําหนด 

 กองฯ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  

(กนศ.1.4-03)  ดังนี้ 

      1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร  เรื่อง จติบรกิาร 

จํานวน  20  คน      

   2. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

จํานวน 6 คน 

   3. การศึกษาดูงาน 

      3.1  ในประเทศ    15  คน 

         3.2  ต่างประเทศ  18  คน 

กนศ.1.4-03

สรุปผลการจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร ปี 

2554 

 3 มีสวัสดิการเสริม

สรางสุขภาพที่ดี

และสรางขวัญ

และกําลงัใจให

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สามารถทํางาน

ไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

     กองฯ มีโครงการจัดสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพโดยจัดให้บุคลากรมีโอกาสได้เข ้าร่วม

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกับนักศึกษาในอัตรา

ค่าเบี ้ยประกันภัยต่ําคนละ 100 บาทต่อปี และ

ได้รับความคุ้มครองสูงเช่นเดียวกับนักศึกษา ทําให้

มีความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

อุบัติเหตุในโรงพยาบาลเอกชน คลินิก และโพลี

คลินิก ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ทั่วโลก 

ประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของรัฐ 

และมีสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวกรณีบุคลากร

เสียชวีิต/ทุพพลภาพ (กนศ.1.4-04)  

กนศ.1.4-04     

เอกสารรายชื่อ

นักศึกษาและ

บุคลากรผู้เอา

ประกันภัย   

(เอกสารอยูที่

งานบรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

 

 4 มีระบบการตดิตาม

ใหบุคลากรสาย

สนับสนุนนาํความ

รูและทักษะที่ได

จากการพัฒนา

มาใชในการ

ปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

 

     กองฯ ยังไม่มีแนวทางหรือวิธีการติดตาม

ประเมินผลการอบรมหรือการพัฒนาของบุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

งานอย่างเป็นระบบ แต่มีการดําเนินการโดยใชกลไก

การสังเกต  ติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงาน

หรอืบางรายระบุไว้ใน TOR 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีการใหค้วามรู้

ด้านจรรยาบรรณ

แกบุคลากรและ

ดูแลควบคุมให

บุคลากรสาย

สนับสนุนถอื

ปฏิบัต ิ

มี ก า ร ดู แ ล ค ว บ คุ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณโดยกําหนดไว้ในการประเมินผล

สมรรถนะ (Competency) ที่กําหนดให้บุคลากรทุก

คนมีค่าความจําเป็นของจรยิธรรมที่ระดับ 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 ยังไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนกองฯ 

 

 

 7 มีการนําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงแผน

หรอืปรับปรุง

การบรหิารและ

การพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

กองฯ ยังไม่ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

แผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรกองฯ  

 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

                 ---- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

     1. มหาวิทยาลยัควรส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรกองกจิการนักศึกษา   ใหส้อดคล้องกับ

ภารกิจที่ต้องทาํงานพัฒนานกัศึกษา     

     2. ควรมีการประเมินผลระบบการพัฒนาบุคลากรและนําผลการประเมนิไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

                  --- 

 


