
(ราง) แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (หัวหนาภาควิชา/หัวหนาฝาย) รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ชื่อผูรับการประเมิน ............................................    ตำแหนง ...........................ลงนาม ……………………………………………………….
ชื่อผูบังคับบัญชา .................................................   ตำแหนง ...........................ลงนาม ……………………………………………………….

ผูรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

๑. งานตามยุทธศาสตร 
  ๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ

        ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพรอม 
ขอ วิทยาลัยเขาสูประชาคมอาเซียน (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑)

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน ขาราชการทุกคน

        ๑.๑.๒ รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเทียบ 
กับจำนวนรับเขาศึกษา ของวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒)

รอยละ 
๗๕.๐๐-
๗๙.๙๙

รอยละ 
๘๐.๐๐-
๘๔.๙๙

รอยละ 
๘๕.๐๐-
๘๙.๙๙

รอยละ 
๙๐.๐๐-
๙๔.๙๙

ตั้งแต 
รอยละ ๙๕ 
ขึ้นไป

รองฯ วิชาการ, 
หัวหนาภาค 

และอาจารยในสังกัด 
ภาควิชา

        ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรใหสอดคลอง กับกรอบมาตรฐานระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ (TQF)  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑)

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

รองฯ วิชาการ, 
หัวหนาภาค 

และอาจารยในสังกัด 
ภาควิชา

        ๑.๑.๕ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ 
บริการที่มีตอวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๒)

รอยละ 
๖๕.๐๐-
๖๙.๙๙

รอยละ 
๗๐.๐๐-
๗๔.๙๙

รอยละ 
๗๕.๐๐-
๗๙.๙๙

รอยละ 
๘๐.๐๐-
๘๔.๙๙

ตั้งแต 
รอยละ ๘๕ 
ขึ้นไป

ขาราชการทุกคน

        ๑.๑.๖ รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน 
ภาพรวมของวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๕)

รอยละ 
๙๒.๐๐-
๙๒.๙๙

รอยละ 
๙๓.๐๐-
๙๓.๙๙

รอยละ 
๙๔.๐๐-
๙๔.๙๙

รอยละ 
๙๕.๐๐-
๙๕.๙๙

ตั้งแต 
รอยละ ๙๖ 
ขึ้นไป

รองฯ ทุกทาน, 
หัวหนาภาคฯ/ฝายทุก

ทาน
        ๑.๑.๑๐ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถาย 
ทอดตัวชี้วัดจากระดับวิทยาลัยสูระดับบุคคล (ลงนาม ๕๖, 
ตัวชี้วัดที่ ๙)

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน
รองฯ ทุกทาน, 

หัวหนาภาคฯ/ฝายทุก
ทาน

ตัวชี้วัดผลงาน
คะแนนตามระดับคาเปาหมาย ผลงานที่ 

ทำได
คะแนน 

(ก)
น้ำหนัก 

(ข)
รวม 
คะแนน



        ๑.๑.๑๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 
แผนพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัย 
(ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑)

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน
รองฯ ทุกทาน, 

หัวหนาภาคฯ/ฝายทุก
ทาน

        ๑.๑.๑๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 
แผนพัฒนาปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒)

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน
รองฯ ทุกทาน, 

หัวหนาภาคฯ/ฝายทุก
ทาน

        ๑.๑.๑๓ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑)

รอยละ 
๘๐.๐๐-
๘๔.๙๙

รอยละ 
๘๕.๐๐-
๘๙.๙๙

รอยละ 
๙๐.๐๐-
๙๔.๙๙

รอยละ 
๙๕.๐๐-
๙๙.๙๙

รอยละ 
๑๐๐

รองฯ ทุกทาน, 
หัวหนาภาคฯ/ฝายทุก

ทาน

  ๑.๒ ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพการศึกษา

        ๑.๒.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑) ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ
๕ ขอ 
ขึ้นไป

ขาราชการทุกคน

        ๑.๒.๒ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 
๑๖.๑)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ
๔ ขอ 
ขึ้นไป

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๓ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 
๑๖.๒)

นอยกวา 
๑.๕๑

๑.๕๑ - 
๒.๕๐

๒.๕๑ - 
๓.๕๐

๓.๕๑ - 
๔.๕๐

๔.๕๑ - 
๕.๐๐

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๔ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 
หลักสูตร (สกอ. ๒.๑)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ
๕ ขอ 
ขึ้นไป

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๕ อาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 
๒.๒)

นอยกวา 
รอยละ ๒

รอยละ 
๒.๐๐ - 
๒.๙๙

รอยละ ๓ 
ขึ้นไป

กลุมงานอำนวยการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๖ การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ๑๔)

ดัชนีคุณ 
ภาพ 
นอยกวา 
๑.๕๑

ดัชนีคุณ 
ภาพ ๑.๕๑ 

- ๒.๐๐

ดัชนีคุณ 
ภาพ ๒.๐๑ 

- ๒.๕๐

ดัชนีคุณ 
ภาพ ๒.๕๑ 

- ๓.๐๐

ดัชนีคุณ 
ภาพตั้งแต 
๓.๐๑ 
ขึ้นไป

กลุมงานอำนวยการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๗ ระบบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
สายสนับสนุน (สกอ. ๒.๔)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ - ๔ ขอ ๕ - ๖ ขอ ๗ ขอ
กลุมงานอำนวยการ/ 
กลุมงานวิชาการ



        ๑.๒.๘ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพ 
แวดลอมการเรียนรู (สกอ. ๒.๕)

๑ ขอ ๒ - ๓ ขอ ๔ - ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ
กลุมงานยุทธฯ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๙ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ. ๒.๖)

๑ ขอ ๒ - ๓ ขอ ๔ - ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๐ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
(สบช.)

๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๑ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ 
เรียนตามคุณลักษณะ ของบัณฑิต (สกอ. ๒.๗)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๒ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสำร็จการศึกษาที่ได 
งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ. ๑)

นอยกวา 
รอยละ 
๘๐.๐๐

รอยละ 
๘๐.๐๐ - 
๘๔.๙๙

รอยละ 
๘๕.๐๐ - 
๘๙.๙๙

รอยละ 
๙๐.๐๐ - 
๙๔.๙๙

รอยละ 
๙๕.๐๐ - 
๑๐๐

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๓ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ๒)

นอยกวา 
๑.๕๑

๑.๕๑ - 
๒.๕๐

๒.๕๑ - 
๓.๕๐

๓.๕๑ - 
๔.๕๐

๔.๕๑ - 
๕.๐๐

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๔ ผูสำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาที่กำหนดไวใน หลักสูตร (สมศ. ๓)

นอยกวา 
รอยละ 
๘๐.๐๐

รอยละ 
๘๐.๐๐ - 
๘๔.๙๙

รอยละ 
๘๕.๐๐ - 
๘๙.๙๙

รอยละ 
๙๐.๐๐ - 
๙๔.๙๙

รอยละ 
๙๕.๐๐ - 
๑๐๐

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๕ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ 
และวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ
กลุมงานอำนวยการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๖ ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทุก 
ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)

๑ ขอ ๒ - ๓ ขอ ๔ - ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ
รองฯ ทุกทาน/ 
หัวหนาภาคฯ 
และฝายทุกทาน

        ๑.๒.๒๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยตนสังกัด (สมศ. ๑๕)

๐.๕๑ - 
๑.๕๐ 
คะแนน

๑.๕๑ - 
๒.๕๐ 
คะแนน

๒.๕๑ - 
๓.๕๐ 
คะแนน

๓.๕๑ - 
๔.๕๐ 
คะแนน

๔.๕๑ - 
๕.๐๐ 
คะแนน

ทุกคน

        ๑.๒.๒๔ ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
แกสังคม (สกอ. ๕.๑)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ
กลุมงานบริการวิชากา
ร/ กลุมงานวิชาการ



        ๑.๒.๑๙ ผลการนำความรูและประสบการณจากการ 
ใหบริการวิชาการ มาใชในการพัฒนการเรียนการสอน 
หรืองานวิจัย (สมศ. ๘)

นอยกวารอ
ยละ ๑๕

รอยละ 
๑๕.๐๐ - 
๑๙.๙๙

รอยละ 
๒๐.๐๐ - 
๒๔.๙๙

รอยละ 
๒๕.๐๐ - 
๒๙.๙๙

ตั้งแตรอยล
ะ ๓๐ 
ขึ้นไป

กลุมงานบริการวิชากา
ร/ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๓ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด 
ประโยชนตอสังคม (สกอ. ๕.๒)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ
กลุมงานบริการวิชากา
ร/ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๔ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชนหรือองคกร ภายนอก (สมศ. ๙)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๕ ผลการพัฒนาตามจุดเนน จุดเดน 
ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ ของสถาบัน (สมศ. ๑๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๓๖ ผลการชี้นำ ปองกัน หรือแกไขปญหาสังคม 
ในดานตางๆภายนอก สถาบัน (สมศ. ๑๘.๑)

๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ
๔ ขอ 
ขึ้นไป

กลุมงานวิชาการ

  ๑.๓ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
        ๑.๓.๑ มีการติดตามการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ และรายงานสรุปการกำกับติดตามการ 
ดำเนินโครงการ

มี 
แตไมมีสรุป

มีครบถวน
รองฯ ทุกทาน/ 

หัวหนาภาคฯและฝาย
ทุกทาน

        ๑.๓.๑ มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติ 
การ และรายงานสรุปการดำเนินโครงการ

มี 
แตไมมีสรุป

มีครบถวน อาจารยทุกคน

        ๑.๓.๒ รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
ตามตัวบงชี้ความสำเร็จในโครงการ

นอยกวา 
รอยละ ๕๐

รอยละ ๕๐ 
- ๕๙

รอยละ ๖๐ 
- ๖๙

รอยละ ๗๐ 
- ๗๙

มากกวา 
รอยละ ๘๐

อาจารยทุกคน

๒. ดานงานสอน



    ๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
ตอปการศึกษา

๑-๓ 
หนวยกิต

๔-๕ 
หนวยกิต

๖-๗ 
หนวยกิต

๘ หนวยกิต
ไมนอยกวา 
๙ นก.

หัวหนาภาควิชาฯ/หัว
หนาฝายฯ/ 
หัวหนาศูนย

    ๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
ตอปการศึกษา

๑-๕ 
หนวยกิต

๖-๗ 
หนวยกิต

๘-๙ 
หนวยกิต

๑๐-๑๑ 
หนวยกิต

ไมนอยกวา 
๑๒ นก.

อาจารยผูสอนทั่วไป

    ๒.๒ มีระบบการกำกับ ติดตาม 
และรายงานผลการจัดทำรายการเอกสาร 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน (แฟมรายวิชา) 
และรับรองโดย กกบ./ คณะกรรมการวิชาการ

มี 
แตไมมีหลัก
ฐาน

มี 
แตหลักฐาน 
ไมครบถวน

มี 
และหลักฐา
น ครบถวน

รองฯ วิชาการ, 
หัวหนาภาควิชาฯ 
และหัวหนางานการเรี
ยนการสอน

    ๒.๓ มี มคอ. ๓ หรือ ๔ ที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
กอนเปดภาคการศึกษา ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
และมีการปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินและ 
ผลการสำรวจตางๆ (เชน 
การติดตามบัณฑิตและผูใชบัณฑิต)

มี 
แตไมครบทุ
ก รายวิชา 
หรือมีครบ 
แตไมสมบูร
ณ

มีครบสมบูร
ณ 

ทุกรายวิชา 
แตไมทันตา
ม 

กรอบเวลา

มีครบสมบูร
ณ 

ทุกรายวิชา 
และทันตาม 
กรอบเวลา

สำหรับอาจารยประจำ
วิชา

    ๒.๔ มีแผนการสอนรายบททุกหนวยการเรียน 
และมีความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงค 
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล 
กอนเปดภาคการศึกษา ทุกหัวขอที่รับผิดชอบสอน

จัดทำ 
แตไมทันตา
ม 

กรอบเวลา

จัดทำทันตา
ม 

กรอบเวลา
อาจารยทุกคน

    ๒.๕  มี Test blue print ใน Course syllabus หรือ 
มคอ. ๓ หรือ ๔ ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ

มี อาจารยประจำวิชา

    ๒.๖  มีการวิพากษขอสอบ และปรับปรุงขอสอบ 
กอนสอบอยางนอย ๑ สัปดาห

มีการดำเนิ
น การ 
แตไมครบ

มี 
และครบถว
น

สำหรับอาจารยประจำ
วิชา

    ๒.๗  มีการดำเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา)
มีรายงาน 
สรุป

หัวหนางานทะเบียนฯ



    ๒.๗  มีการดำเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา) ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง
๓ ครั้ง 
ขึ้นไป

อาจารยทุกคน

    ๒.๘  มีการวิเคราะหขอสอบ โดยมีการวิเคราะห 
ความเที่ยงตรง ความยากงาย และคาอำนาจจำแนก 
ของขอสอบทั้งรายขอคำถามและรายตัวเลือกและจัดทำคลั
งขอสอบ ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ

มี แตไม 
สมบูรณ

มีครบ 
สมบูรณ

สำหรับอาจารยประจำ
วิชา

    ๒.๙ สงเกรดไมเกิน ๒ สัปดาห หลังสอบปลายภาค 
(ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ)

จัดทำ 
แตไมทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

จัดทำทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

สำหรับอาจารยประจำ
วิชา

    ๒.๑๐ จัดทำ มคอ. ๕ หรือ ๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

มี 
แตไมครบ 
ทุก รายวิชา 
หรือมีครบ 
แตไม 
สมบูรณ

มีครบ 
สมบูรณ 
ทุกรายวิชา 
แตไมทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

มีครบ 
สมบูรณ 
ทุกรายวิชา 
และทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

สำหรับอาจารย 
ประจำวิชา

    ๒.๑๑ มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู

มีรายงาน 
สรุป

หัวหนางานทะเบียนฯ

    ๒.๑๑ มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู

นอยกวา 
๓.๐๐

๓-๓.๙๙
๓.๕๐-
๓.๙๙

๔ - ๔.๔๙
๔.๕๐ 
ขึ้นไป

อาจารยทุกคน

    ๒.๑๒ จัดทำ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปการ 
ศึกษา

จัดทำ 
แตไมทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

จัดทำทัน 
ตาม 

กรอบเวลา

สำหรับหัวหนา 
ภาควิชา



    ๒.๑๓ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ. ๓ และ ๔ 
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนใน 
แตละภาคการศึกษา

มี 
แตนอยกวา
รอยละ ๒๕

มี 
และไมนอย
กวารอยละ 
๒๕

คณะกรรมการ 
วิชาการ/ หัวหนาภาค

    ๒.๑๔ มีการทวนสอบการดำเนินงานการสอนราย 
วิชาทุกรายวิชา

มี 
แตไมครบ

มี และ 
ครบถวน

คณะกรรมการ 
วิชาการ/ หัวหนาภาค

    ๒.๑๕ มีการบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบกับการ 
วิจัยหรือการบริการ วิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของรายวิชาชีพ

นอยกวา 
รอยละ ๔

รอยละ ๔ -
๕

รอยละ ๖-
๗

รอยละ ๘-
๙

มีไมนอย 
กวารอยละ 
๑๐

หัวหนาภาควิชาฯ

๓. ดานการบริการวิชาการ
    ๓.๑ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม 
กับการเรียนการสอน

มี อาจารยประจำวิชา

๔. ดานการวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม 
งานสรางสรรค การจัดการความรู
    ๔.๑ มีงานวิจัยเผยแพรปละ ๑ รายการ หรือมีตำรา 
หรือหนังสือที่ไดรับการ เผยแพร ปละ ๑ รายการ 
หรือบทความวิชาการ ปละ ๒ รายการ

มี
ผูชวยศาสตราจารย 
เทียบเทาชำนาญการพิ

เศษ

    ๔.๒ มีงานวิจัย ปละ ๑ รายการ หรือมีตำราหรือหนังสือ 
ปละ ๑ รายการ หรือบทความวิชาการ ปละ ๑ รายการ

มี
อาจารยตั้งแตระดับชำ
นาญการลงมา

    ๔.๔ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนามาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการ ความรูเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน

มี
หัวหนาภาควิชา 
และอาจารยประจำ 

วิชา

๕. ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา



    ๕.๑ การเขารวมกิจกรรมภายนอก (ตอป) ๑ ครั้ง
๒ 

ครั้งขึ้นไป
อาจารยทุกคน

    ๕.๒ การเขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาหรือกิจการ 
นักศึกษาจัดขึ้น (ตอป)

๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง
๔ 

ครั้งขึ้นไป
อาจารยทุกคน

๖. การรวมเปนคณะกรรมการ 
หรือเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ
    ๖.๑ มีแผนงานหรือกำหนดการประชุมภาควิชา มี หัวหนาภาควิชาฯ
    ๖.๒ มีวาระการประชุมภาควิชาที่ชัดเจน มี หัวหนาภาควิชาฯ
    ๖.๓ มีการจัดประชุมภาควิชาตามแผนงานที่กำหนดไว มี หัวหนาภาควิชาฯ

    ๖.๕ การเขารวมประชุมภาควิชา ๑-๓ ๔-๕ ๖-๗ ๘-๙
๑๐ 

ครั้งขึ้นไป
อาจารยทุกคน

    ๖.๖ การเขารวมประชุมกลุมงาน ๑-๓ ๔-๕ ๖-๗ ๘-๙
๑๐ 

ครั้งขึ้นไป
อาจารยทุกคน

    ๖.๗ การเขารวมประชุมบุคลากรประจำเดือน ๑-๓ ๔-๕ ๖-๗ ๘-๙
๑๐ 

ครั้งขึ้นไป
อาจารยทุกคน

    ๖.๘ เปนกรรมการที่สำคัญของวิทยาลัย อยางนอย ๒ 
ชุด ไดแก

อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๑ กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหา 
และมีรายงานการปฏิบัติงาน

เปน อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๓ กรรมการที่เกี่ยวของกับการรับ 
นักศึกษาใหม และกิจการนักศึกษา

เปน อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๔ กรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร 
เชน พัฒนาระบบสารสนเทศ ๕ ป, กรรมการตรวจสอบ 
น้ำมันเชื้อเพลิง-ยานพาหนะ, กรรมการวิเคราะห 
อัตรากำลังคน

เปน อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๕ กรรมการที่เกี่ยวของกับการควบคุมงาน เปน อาจารยทุกคน
          ๖.๘.๖ กรรมการที่เกี่ยวของกับการตรวจการจาง เปน อาจารยทุกคน



          ๖.๘.๗ กรรมการอื่นๆ 
ระบุ...............(และเสนอเกณฑพิจารณาประกอบ)

เปน

    ๖.๙ มีการนำเสนอผลการประเมินตางๆ ในที่ประชุม 
รวมถึงฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน และนำไปใชในการตัดสินใจ

มี
รองฯ 

ทุกรอง/หัวหนาภาค/หั
วหนาฝาย


