
มาตรฐานที่ 8   ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 20    การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (เกณฑ์ท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าส านักงานคณบดี 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีหลักฐาน 

การด าเนินการ 
มี 1 ข้อ มี 2 ข้อ มี 3 ข้อ มี 4 ข้อ  มีครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีแผนอัตราก าลังบุคลากร
สายสนับสนุนท้ังระยะส้ัน 
และระยะยาว 

 1. คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายสนับสนุน 5 ปี ต้ังแต่ปี 
2562 – 2566 ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
(20.1) 
2. คณะพยาบาลศาสตร์มีการด าเนินการ
ขออัตราตามแผนท่ีก าหนดไว้ในปี 2562 
(20.2) 
3. ในปีงบประมาณ 2563  
คณะพยาบาลศาสตร์มีการด าเนินการ 
ขออัตราตามแผนท่ีก าหนดไว้ในปี 2563 
(20.3) 
 

20.1 โครงการเตรียม
ความพร้อมในการจัดต้ัง
สถาบันและเปิดสอน
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี หน้า 28 
20.2  ส าเนาบันทึก
ข้อความขอโอนย้าย
บุคลากร 3 อัตรา 
20.3  ส าเนาบันทึก
ข้อความขอความ
อนุเคราะห์บุคลากร 
จ านวน 1 อัตรา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
โสตทัศนูปกรณ์ 

2. มีแผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีสอดคล้อง
ตามความต้องการของ
สถาบันการศึกษาและ
บุคลากรสายสนับสนุน  
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ 
การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม /หรือ 
ภูมิปัญญาไทย 

 
คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
และโครงการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุน ประชุม/อบรม/ไปราชการ 
และด าเนินการตามพันธกิจ 
(20.4) โดยแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี 
 

20.4  แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 
 
              



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3. มีการด าเนินการ 
ตามแผนท่ีก าหนด 

 
คณะพยาบาลศาสตร์จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม และศึกษาดูงานต่าง ๆ ท้ังนี้
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร 
- อบรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
สู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-18 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 
(20.5) 
- ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต (20.6) 

20.5 เข้าร่วมอบรม 
การด าเนินงานส านักงานสี
เขียวสู่ 
ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 17-18 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุม 
35201 
20.6 ภาพกิจกรรมศึกษา 
ดูงานและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

4. มีการประเมินผลและ
การด าเนินงานและ
ปรับปรุง 

 
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของบุคลากร 
สายสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง  
รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
31 มีนาคม 2562  (20.7) 
รอบท่ี 2  ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 – 
30 กันยายน 2562) (20.8) 
2. แต่ละรอบการประเมินจะมีการจัด
กลุ่มผลคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ 

 
ท้ังนี้ผลการประเมินจะมีผลการต่อ 
การเล่ือนเงินเดือน ส าหรับผู้ท่ีไม่ผ่าน 
การประเมินจะต้องปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน ถ้าหากไม่ผ่านการ
ประเมินเกิน 2 ครั้ง จะมีผลต่อ 
การส้ินสุดการจ้างตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป (20.9) 

20.7 ส าเนาบันทึก
ข้อความการส่งผล
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ รอบท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
20.8 ส าเนาบันทึก
ข้อความการส่งผล
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ รอบท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
20.9 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 



 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5. หลักฐานแสดงระบบ 
การยกย่องและเชิดชูบุคลากร 
สายสนับสนุนเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนด้านการศึกษา  
การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นเพื่อรับรางวัลยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ “เพชรร าไพ ในแต่ละปี 
(20.10) 
ได้แก่  
สาขาการวิจัย 
สาขาการบริการวิชาการ 
สาขาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สาขาการบริการ 

20.10 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น เพื่อรับ
รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ เพชรร าไพ 
ประจ าปี 2562 
20.11  

 
 
ผลการด าเนินงาน   มีครบ 5 ข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง    5 คะแนน  
 


