
คำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม ผูใหคำรับรอง หมายเหตุ

๑. งานตามยุทธศาสตร 
  ๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ

        ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพรอมของ 
วิทยาลัยเขาสู ประชาคมอาเซียน (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑)

ทุกคน

ในภาพรวม PA ดานกลยุทธ จะนำมาจากคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการที่ผูอำนวยการไดลงนามกับ สบช. 
(ตัวบงชี้เหลานี้อางอิงจากเอกสารประการจัดทำคำ 
รับรองการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง 
อาจจะตองปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามปงบประมาณ 
๒๕๕๗ ตอไป)

        ๑.๑.๒ รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับ 
จำนวนรับเขาศึกษา ของวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๒)

รองฯ วิชาการ, หัวหนาภาค 
และอาจารยในสังกัดภาควิชา

โดยแยกพิจารณาเปนรายหลักสูตร และรองฯ วิชาการ 
จะรับผิดชอบในภาพรวม

        ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรใหสอดคลอง กับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ (TQF)  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑)

อาจารยสังกัดกลุมงานวิชาการ
โดยแยกพิจารณาเปนรายหลักสูตร และรองฯ วิชาการ 
จะรับผิดชอบในภาพรวม

        ๑.๑.๔ ระดับความสำเร็จของวิทยาลัยที่ผานเกณฑศูนย 
ความเปนเลิศทาง วิชาการ (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒)

อาจารยสังกัดศูนย 
แหงความเปนเลิศ 

และคณะกรรมการศูนยฯ
        ๑.๑.๕ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ที่มีตอวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๒)

ขาราชการทุกคน

        ๑.๑.๘ รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพ 
รวมของวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๕)

รองฯ ทุกทาน, 
หัวหนาภาคฯ/ฝายทุกทาน

        ๑.๑.๙ ระดับความสำเร็จในการควบคุมภายในของ 
วิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๖)

อาจารยสังกัดกลุมยุทธ/ 
งานควบคุมความเสี่ยง

        ๑.๑.๑๐ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการจัดซื้อ 
วัสดุหรือครุภัณฑ และปฏิบัติตามแผน (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ 
๗.๑)

อาจารยสังกัดกลุมยุทธ/ งานพัสดุ

        ๑.๑.๑๑ จำนวนองคความรูที่วิทยาลัยนำเขา Website 
KM สถาบัน พระบรมราชชนก อยางนอยปละ ๑ เรื่อง (ลงนาม 
๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๘)

อาจารยสังกัดกลุมงาน 
บริการวิชาการ

        ๑.๑.๑๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถายทอด 
ตัวชี้วัดจากระดับ วิทยาลัยสูระดับบุคคล (ลงนาม ๕๖, 
ตัวชี้วัดที่ ๙)

อาจารยสังกัดกลุมยุทธ/ งาน QA/ 
งานทรัพยากรบุคคล

        ๑.๑.๑๓ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน 
พัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑)

อาจารยสังกัดกลุมยุทธ/ งาน QA

        ๑.๑.๑๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน 
พัฒนาปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย 
(ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒)

อาจารยสังกัดกลุมยุทธ/ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๑.๑.๑๕ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผน 
พัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑)

งานทรัพยากรบุคคล

แนวคิดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี                  
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗



  ๑.๒ ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพการศึกษา

        ๑.๒.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑) ทุกคน

ในภาพรวมของ PA ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
จะอางอิงจากเลมคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สบช. โดยกระจายผูรับผิดชอบตามลักษณะของตัว บงชี้ 
ซึ่งอางอิงจากการประเมินวงรอบที่ผานมา

        ๑.๒.๒ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 
๑๖.๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๓ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 
๑๖.๒)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๔ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
(สกอ. ๒.๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๕ อาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก (สกอ. ๒.๒)
กลุมงานอำนวยการ/ 
ศูนยแหงความเปนเลิศ

        ๑.๒.๖ การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ๑๔) กลุมงานอำนวยการ
        ๑.๒.๗ ระบบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย 
สนับสนุน (สกอ. ๒.๔)

กลุมงานอำนวยการ

        ๑.๒.๘ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพ 
แวดลอมการเรียนรู (สกอ. ๒.๕)

กลุมงานยุทธฯ

        ๑.๒.๙ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 
๒.๖) 

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๐ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
(สบช.)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๑ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
ตามคุณลักษณะ ของบัณฑิต (สกอ. ๒.๗)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๒ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสำร็จการศึกษาที่ไดงานทำ 
หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ. ๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๓ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ๒)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๔ ผูสำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะ 
เวลาที่กำหนดไวใน หลักสูตร (สมศ. ๓)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๕ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ 
วัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)

กลุมงานอำนวยการ

        ๑.๒.๑๖ ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทุก 
ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)

กลุมงานอำนวยการ/ 
กลุมงานยุทธฯ

        ๑.๒.๑๗ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ 
ผูบริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓)

กลุมงานยุทธฯ

        ๑.๒.๑๘ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู (สกอ. 
๗.๒)

กลุมงานยุทธฯ

        ๑.๒.๑๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ 
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)

กลุมงานยุทธฯ

        ๑.๒.๒๐ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) กลุมงานยุทธฯ
        ๑.๒.๒๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 
๘.๑)

กลุมงานอำนวยการ

        ๑.๒.๒๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน (สกอ. ๙.๑)

กลุมงานยุทธฯ



        ๑.๒.๒๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยตนสังกัด (สมศ. ๑๕)

ทุกคน

        ๑.๒.๒๔ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
(สกอ. ๕.๑)

กลุมงานบริการวิชาการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๑๙ ผลการนำความรูและประสบการณจากการให 
บริการวิชาการ มาใชในการพัฒนการเรียนการสอนหรือ 
งานวิจัย (สมศ. ๘)

กลุมงานบริการวิชาการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๓ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด 
ประโยชนตอสังคม (สกอ. ๕.๒)

กลุมงานบริการวิชาการ/ 
กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๔ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชนหรือองคกร ภายนอก (สมศ. ๙)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๕ ผลการพัฒนาตามจุดเนน จุดเดน ที่สงผล 
สะทอนเปนเอกลักษณ ของสถาบัน (สมศ. ๑๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๒๖ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรค (สกอ. ๔.๑)

กลุมงานบริการวิชาการ

        ๑.๒.๒๗ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
หรือเผยแพร (สมศ. ๕)

กลุมงานบริการวิชาการ

        ๑.๒.๒๘ งานวิจัยที่นำไปใชประโยชน (สมศ. ๖) กลุมงานบริการวิชาการ
        ๑.๒.๒๙ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค (สกอ. ๔.๒)

กลุมงานบริการวิชาการ

        ๑.๒.๓๐ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ 
จำนวนอาจารย ประจำและนักวิจัย (สกอ. ๔.๓)

กลุมงานบริการวิชาการ

        ๑.๒.๓๑ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ. ๗)

กลุมงานบริการวิชาการ

        ๑.๒.๓๒ ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดใหกับ นักศึกษา (สกอ. ๒.๘)

กลุมงานกิจการฯ

        ๑.๒.๓๓ ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการ 
ดานขอมูลขาวสาร (สกอ. ๓.๑)

กลุมงานกิจการฯ

        ๑.๒.๓๔ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ. ๓.๒)

กลุมงานกิจการฯ

        ๑.๒.๓๕ ผลการชี้นำ ปองกัน หรือแกไขปญหาสังคม 
ในดานตางๆภายใน สถาบัน (สมศ. ๑๘.๑)

กลุมงานกิจการฯ

        ๑.๒.๓๖ ผลการชี้นำ ปองกัน หรือแกไขปญหาสังคม 
ในดานตางๆภายนอก สถาบัน (สมศ. ๑๘.๑)

กลุมงานวิชาการ

        ๑.๒.๓๗ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(สกอ. ๖.๑)

กลุมงานกิจการฯ

        ๑.๒.๓๘ การสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ. ๑๐)

กลุมงานกิจการฯ

  ๑.๓ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

        ๑.๓.๑ มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
และรายงานสรุปการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

รองฯ ทุกทาน/ 
หัวหนาภาคฯและฝายทุกทาน

เกณฑขอนี้ตองการใหมีการเรงรัดการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการและมีการจัดทำรายงานสรุป เพื่อให  
สามารถนำไปใชในการพัฒนางานและประกอบการ 
ดำเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา



        ๑.๓.๑ มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติ การ 
และรายงานสรุปการดำเนินโครงการ

อาจารยทุกคน

เกณฑขอนี้เปนการคิดภาระงานใหกับอาจารย/บุคลากร
ที่รับผิดชอบดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และตองเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากงานสอน ซึ่งควรคิด 
ภาระงานให แตตองดำเนินการตามแผนและมีการสรุป 
โครงการ

        ๑.๓.๒ รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
ตามตัวบงชี้ความสำเร็จในโครงการ

อาจารยทุกคน

๒. ดานงานสอน

    ๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
ตอปการศึกษา

รอง ผอ.

การคิดเกณฑขอนี้อางอิงจากประกาศ กพอ. เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดำรงตำแหนง 
อาจารยฯ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๒ หนา ๒๙ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๖

    ๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 
ตอปการศึกษา

หัวหนาภาควิชาฯ/หัวหนาฝายฯ/ 
หัวหนาศูนย

เนื้อหาบางสวน ๑) ภาระงานไมต่ำกวา ๓๕ 
ชม./สัปดาห/ภาคการศึกษา  ๒) เปนภาระงานสอน 
ไมนอยกวารอยละ ๔๕ (คิดเปนประมาณ ๑๖ ชม./ 
สัปดาห) ๓) หากสอนเปนระบบทวิภาค ตองมีภาระ 
งานสอนไมนอยกวาสองรายวิชาๆละ ๓ นก.

    ๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
ตอปการศึกษา

อาจารยผูสอนทั่วไป

เจตนาตัวชี้วัดนี้เพื่อใหมีการกระจายภาระงานสอน 
ใหเหมาะสม เพราะหากไมมีขอนี้อาจารยบางทานอาจ 
ไมมีวิชารับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลตอการประเมินในขอ 
ตอๆไป แตถาหากปจจุบันมีการ กระจายภาระงาน 
ที่เหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาตัดขอนี้ออกได

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

รองฯ วิชาการ, หัวหนาภาควิชาฯ 
และหัวหนางานการเรียนการสอน

เจตนาตัวชี้วัดนี้เพื่อใหมีการดำเนินการตามคูมือ 
การบริหาร หลักสูตร/ใหมีระบบและกลไกดานการ 
จัดการเรียนการสอน มีการรายงานผลและรับรอง 
ผลอยางเปนทางการ เพื่อจะใชเปน ขอมูลอางอิง 
ในการประเมินขอตอๆไป

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

สำหรับอาจารยประจำวิชา

ตัวชี้วัดนี้จะสอดคลองกับขอ ๒.๑ ที่มีการกระจาย 
ภาระงานสอน อยางเหมาะสม และมีการจัดทำ 
แฟมรายวิชาที่สมบูรณ และใน ทุกๆรายวิชาควรมี 
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผล 
การประเมินในปการศึกษาตอมา

    ๒.๔ มีแผนการสอนรายบททุกหนวยการเรียน และมี 
ความสอดคลองระหวาง วัตถุประสงค กิจกรรมการสอน 
การวัดและประเมินผล กอนเปดภาคการศึกษา ทุกหัวขอ 
ที่รับผิดชอบสอน

อาจารยทุกคน

ภาควิชาตองจัดทำตารางสรุปการกระจายภาระงานสอ
นของวิชา ในหลักสูตร จึงจะทราบวาอาจารยทานใด 
รับผิดชอบวิชาอะไร และสอนในหัวขอใดบาง 
คิดเปนภาระงานสอนกี่ชั่วโมง และคิดเปนกี่หนวยกิต 
(นำไปคิดในขอที่ ๒.๑) หัวหนาภาควิชาและหัวหนางาน 
การเรียนการสอนของภาควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุป 
แผนการสอนในแตละรายวิชาเสนอและ รับรองใน 
กกบ./กลุมงานวิชาการ

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

อาจารยประจำวิชา

หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานการเรียนการสอนของภ
าควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุปการจัดทำ Test blue 
print ในแตละรายวิชาเสนอและ รับรองใน 
กกบ./กลุมงานวิชาการ



    ๒.๖  มีการวิพากษขอสอบ และปรับปรุงขอสอบ 
กอนสอบอยางนอย ๑ สัปดาห

สำหรับอาจารยประจำวิชา
หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานวัดและประเมินผลของ
ภาควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุปแผนการสอนในแตละ 
รายวิชาเสนอและ รับรองใน กกบ./กลุมงานวิชาการ

    ๒.๗  มีการดำเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา) หัวหนางานทะเบียนฯ
หัวหนางานทะเบียนฯ สำรวจการดำเนินการคุมสอบ 
และทำสรุปรายงานเสนอตอ กกบ./กลุมงานวิชาการ

    ๒.๗  มีการดำเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา) อาจารยทุกคน
    ๒.๘  มีการวิเคราะหขอสอบ โดยมีการวิเคราะหความ 
เที่ยงตรง ความยากงาย และคาอำนาจจำแนกของขอสอบ 
ทั้งรายขอคำถามและรายตัวเลือกและจัดทำคลังขอสอบ 
ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ

สำหรับอาจารยประจำวิชา

หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานวัดและประเมินผลของ
ภาควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุปการวิเคราะหขอสอบ 
ในแตละรายวิชาเสนอและ รับรองใน กกบ./กลุมงาน 
วิชาการ

    ๒.๙ สงเกรดไมเกิน ๒ สัปดาห หลังสอบปลายภาค 
(ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ)

สำหรับอาจารยประจำวิชา
หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานวัดและประเมินผลของ
ภาควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุปการสงเกรดในแตละ 
รายวิชาเสนอและ รับรองใน กกบ./กลุมงานวิชาการ

    ๒.๑๐ จัดทำ มคอ. ๕ หรือ ๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

สำหรับอาจารยประจำวิชา
หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานการเรียนการสอนของ 
ภาควิชา ตองจัดทำขอมูลสรุปการจัดทำ มคอ. ในแตละ 
รายวิชาเสนอและ รับรองใน กกบ./กลุมงานวิชาการ

    ๒.๑๑ มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู

หัวหนางานทะเบียนฯ

หัวหนางานทะเบียนฯ จัดใหนักศึกษาทำการประเมิน 
ประสิทธิ ภาพการสอนฯ ในทุกรายวิชาและอาจารย 
ผูสอนทุกทาน และรวบรวมสรุปขอมูลในภาพรวมของ 
รายวิชาและอาจารยราย บุคคลเสนอและรับรองใน 
กกบ./กลุมงานวิชาการ

    ๒.๑๑ มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู

อาจารยทุกคน

    ๒.๑๒ จัดทำ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปการศึกษา สำหรับหัวหนาภาควิชา
หัวหนาภาควิชา จัดทำ มคอ. ๗ ใหทันตามกรอบเวลา 
นำเสนอตอ กกบ./กลุมงานวิชาการ (หลักสูตร สบ. 
ตองรายงานผลไปยังสถาบันสมทบดวย)

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

คณะกรรมการวิชาการ/ 
หัวหนาภาค

หัวหนาภาควิชา/คณะกรรมการบริหารภาควิชา 
ตองมีการทวน สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใหได 
ตามเกณฑ (อาจพิจารณาไปพรอมๆกับการกลั่นกรอง 
เพื่ออนุมัติเกรดของนักศึกษาก็ได) และรายงานผล 
การทวนสอบตอ กกบ./กลุมงาน วิชาการ

    ๒.๑๔ มีการทวนสอบการดำเนินงานการสอนรายวิชา 
ทุกรายวิชา

คณะกรรมการวิชาการ/ 
หัวหนาภาค

คณะกรรมการวิชาการ ตองมีการทวนสอบ 
การดำเนินการสอน ในทุกรายวิชา และรายงานผล 
การทวนสอบตอ กกบ.

    ๒.๑๕ มีการบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบกับการวิจัย 
หรือการบริการ วิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือ 
การจัดการความรูหรือการพัฒนา นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 
๑๐ ของรายวิชาชีพ

หัวหนาภาควิชาฯ

หัวหนาภาควิชา ควรมีการวางแผนการบูรณาการการ 
เรียนการสอนเพื่อใหไดตามเกณฑกอนเปดภาคการ 
ศึกษา หากวิชาใดสามารถบูรณาการได ก็ควรไดรับ 
คะแนนในการประเมินการบูรณาการ

๓. ดานการบริการวิชาการ

ในสวนดานบริการวิชาการ, วิจัย และทำนุบำรุงฯ 
สำหรับ อาจารยทั่วไปอาจเลือกเปน PA ได ๑ ใน ๓ 
เพราะการบูรณาการใน ๑ 
รายวิชาใหครบทุกดานนั้นอาจทำไดยาก???

    ๓.๑ มีคูมือการบริการวิชาการ และการบูรณาการ 
การบริการวิชาการกับการ เรียนการสอน

รองฯ บริการวิชาการ



    ๓.๑ มีแผนการพัฒนาศูนยบริการสุขภาพ และปฏิบัติ 
ตามแผนฯ

หัวหนาศูนยบริการฯ

    ๓.๑ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการ 
เรียนการสอน

อาจารยประจำวิชา

    ๓.๒ มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการ 
บริการวิชาการ และการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ 
เรียนการสอน

รองฯ บริการวิชาการ

๔. ดานการวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานสรางสรรค การจัดการความรู
    ๔.๑ มีงานวิจัยเผยแพรปละ ๑ รายการ หรือมีตำราหรือ 
หนังสือที่ไดรับการ เผยแพร ปละ ๑ รายการ หรือบทความ 
วิชาการ ปละ ๒ รายการ

ผูชวยศาสตราจารย 
เทียบเทาชำนาญการพิเศษ

หากรับเกณฑเหลานี้เปน PA 
เชื่อวาจะสามารถทำใหคะแนน QA สูงขึ้นได

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

อาจารยตั้งแตระดับชำนาญการลง
มา

    ๔.๓ มีระบบการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน 
สรางสรรคกับการจัด การเรียน การสอน

หัวหนางานวิจัย/รองฯ 
บริการวิชาการ

    ๔.๔ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนามาจากการวิจัยหรือ 
จากกระบวนการจัดการ ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

หัวหนาภาควิชา 
และอาจารยประจำวิชา

    ๔.๔ มีระบบพัฒนางานวิจัย
หัวหนางานวิจัย/รองฯ 
บริการวิชาการ

๕. ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา
    ๕.๑ การเขารวมกิจกรรมภายนอก (ตอป) อาจารยทุกคน
    ๕.๑ รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมภายนอก (ตอป) รองฯ กลุมงานอำนวยการ
    ๕.๒ การเขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาหรือกิจการ 
นักศึกษาจัดขึ้น (ตอป)

อาจารยทุกคน

    ๕.๒ รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาหรือ 
กลุมงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้น (ตอป)

รองฯ กลุมงานกิจการนักศึกษา

๖. การรวมเปนคณะกรรมการ หรือเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ

    ๖.๑ มีแผนงานหรือกำหนดการประชุมภาควิชา หัวหนาภาควิชาฯ

แตละภาควิชาควรกำหนดการประชุมที่ชัดเจน 
เปนประจำ มีการกำกับ ติดตามงานอยางตอเนื่อง 
และรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอขอมูลตอกลุมงานวิ
ชาการตอไป

    ๖.๒ มีวาระการประชุมภาควิชาที่ชัดเจน หัวหนาภาควิชาฯ
    ๖.๓ มีการจัดประชุมภาควิชาตามแผนงานที่กำหนดไว หัวหนาภาควิชาฯ
    ๖.๕ การเขารวมประชุมภาควิชา อาจารยทุกคน

    ๖.๑ มีแผนงานหรือกำหนดการประชุมกลุมงาน รองฯ กลุมงานตางๆ

แตละกลุมงานควรกำหนดการประชุมที่ชัดเจน 
เปนประจำ มีการกำกับ ติดตามงานอยางตอเนื่อง 
และรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอขอมูลตอ กกบ. 
ตอไป

    ๖.๒ มีวาระการประชุมกลุมงานที่ชัดเจน รองฯ กลุมงานตางๆ
    ๖.๓ มีการจัดประชุมกลุมงานตามแผนงานที่กำหนดไว รองฯ กลุมงานตางๆ
    ๖.๖ การเขารวมประชุมกลุมงาน อาจารยทุกคน

    ๖.๑ มีแผนงานหรือกำหนดการประชุมบุคลากร 
ประจำเดือน

รองฯ กลุมงานอำนวยการ
รองฯ กลุมงานอำนวยการ 
ควรกำหนดการประชุมบุคลากรประจำเดือนใหชัดเจน 
และทุกคนควรเขารวมประชุมใหไดตามเกณฑ



    ๖.๒ มีวาระการประชุมบุคลากรที่ชัดเจน รองฯ กลุมงานอำนวยการ
    ๖.๓ มีการจัดประชุมบุคลากรตามแผนงานที่กำหนดไว รองฯ กลุมงานอำนวยการ
    ๖.๗ การเขารวมประชุมบุคลากรประจำเดือน อาจารยทุกคน

    ๖.๘ เปนกรรมการที่สำคัญของวิทยาลัย อยางนอย ๒ ชุด 
ไดแก

อาจารยทุกคน

วัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจใหอาจารยเขามาเปนกรร
มการ ที่สำคัญๆ ในการพัฒนาวิทยาลัย 
เมื่อตองเหนื่อยเพิ่มขึ้น 
ก็สมควรที่จะไดรับคะแนนประเมิน

          ๖.๘.๑ กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาและมี 
รายงานการปฏิบัติงาน

อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๓ กรรมการที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษาใหม และกิจการนักศึกษาอาจารยทุกคน
          ๖.๘.๔ กรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร เชน 
พัฒนาระบบสารสนเทศ ๕ ป, 
กรรมการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง-ยานพาหนะ, 
กรรมการวิเคราะหอัตรากำลังคน

อาจารยทุกคน

          ๖.๘.๕ กรรมการที่เกี่ยวของกับการควบคุมงาน อาจารยทุกคน
          ๖.๘.๖ กรรมการที่เกี่ยวของกับการตรวจการจาง อาจารยทุกคน
          ๖.๘.๗ กรรมการอื่นๆ ระบุ...............(และเสนอเกณฑพิจารณาประกอบ)
    ๖.๘ รายงานสรุปการเปนกรรมการที่สำคัญของวิทยาลัย รองฯ กลุมงานอำนวยการ เพื่อจะไดเปนขอมูลหลักฐานประกอบ

    ๖.๙ มีการนำเสนอผลการประเมินตางๆ ในที่ประชุม 
รวมถึงฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน และนำไปใชในการตัดสินใจ

รองฯ 
ทุกรอง/หัวหนาภาค/หัวหนาฝาย

เพื่อใหมีการนำเสนอขอมูลสารสนเทศในภาคสวนตางๆ 
เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจและมีการรายงานไวเป
นหลักฐานเพื่ออางอิงในการประเมินขออื่นๆตอไป

๗. ดานการสนับสนุน
    ๗.๑ งานการเงิน

         ๗.๑.๑ มีการปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับระเบียบใหเปน 
ปจจุบันในที่ประชุม ประจำเดือนหรือทางเวบไซต 
รวมถึงแบบฟอรมตางๆ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง

ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานการเงินคือ เพื่อใหมีการ 
ดำเนินงานอยางเปนระบบ เจาหนาที่และบุคลากร 
ทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินการและระเบียบดาน 
การเงินที่ชัดเจน มีการนำเสนอขอมูลเพื่อประโยชน 
ในการบริหารงาน

         ๗.๑.๒ มีการรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเงิน 
: เงินงบประมาณ เงินราย ไดสถานศึกษา 
เงินรายไดสถานบริการ

         ๗.๑.๓ มีคูมือการดำเนินงานเกี่ยวกับการจายเงิน : 
เงินงบประมาณ เงินราย ไดสถานศึกษา เงินรายได 
สถานบริการ
         ๗.๑.๔ มีการรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการ 
จายเงิน : เงินงบประมาณ เงินราย ไดสถานศึกษา 
เงินรายไดสถานบริการ
         ๗.๑.๕ มีคูมือการดำเนินงานเกี่ยวกับการยืมเงิน

         ๗.๑.๖ มีการรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการยืมเงิน

         ๗.๑.๘ มีระบบการเก็บรักษาเงิน
         ๗.๑.๙ มีระบบการจายเงินเดือนขาราชการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน



         ๗.๑.๑๐ มีระบบควบคุมกำกับการจายคาตอบแทน 
ลวงเวลา
         ๗.๑.๑๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๑.๑๑ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน

    ๗.๒ งานพัสดุ

         ๗.๒.๑ มีคูมือการดำเนินงานพัสดุวิทยาลัย

ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานพัสดุคือ เพื่อใหมีการ 
ดำเนินงานอยางเปนระบบ เจาหนาที่และบุคลากร 
ทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินการและระเบียบดาน 
พัสดุที่ชัดเจน มีการนำเสนอขอมูลเพื่อประโยชน 
ในการบริหารงาน

         ๗.๒.๒ มีการรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
         ๗.๒.๓ มีคูมือหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ
         ๗.๒.๔ มีระบบการจัดซื้อจัดหาที่โปรงใส
         ๗.๒.๕ มีระบบการแทงจำหนายพัสดุเสื่อมสภาพ
         ๗.๒.๖ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๒.๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน

    ๗.๓ งานการเจาหนาที่

         ๗.๓.๑ มีคูมือการดำเนินงานดานบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร)

ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่คือ 
เพื่อใหมีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีคูมือใน 
การปฏิบัติงาน เจาหนาที่และบุคลากรทุกคนทราบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและระเบียบเกี่ยวกับงาน 
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการนำเสนอขอมูลเพื่อ 
ประโยชน ในการบริหารงาน

         ๗.๓.๒ มีระบบและมีการรายงานการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการและ บุคลากรสายสนับสนุน
         ๗.๓.๓ มีระบบการสรรหาบุคลากร
         ๗.๓.๔ มีการสำรวจ training need และจัดทำ Carrier 
path
         ๗.๓.๕ มีระบบ Orientation และการหมอบหมาย 
งานที่ชัดเจน แกบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ ใหม
         ๗.๓.๖ มีระบบการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แกขาราชการและ บุคลากรสายสนับสนุน
         ๗.๓.๗ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๓.๗ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน

    ๗.๔ งานอาคารสถานที่

         ๗.๔.๑ มีคูมือการดำเนินงานดานอาคารสถานที่

ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่คือ 
เพื่อใหมีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีแผนที่ชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงสถานที่ใหเกิดสุนทรีย 
ภาพ มีการนำเสนอขอมูลเพื่อเปน ประโยชนในการ 
บริหารงาน



         ๗.๔.๒ มีระบบและมีการรายงานการปฏิบัติงาน 
ดูแลอาคารสถานที่
         ๗.๔.๓ มีระบบการดูแลดานสาธารณูปโภค
         ๗.๔.๔ มีการรายงานการปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภค
         ๗.๔.๕ มีแผนการพัฒนาดานอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบความปลอดภัย
         ๗.๕.๖ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๑.๖ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน

    ๗.๕ งานยานพาหนะ

         ๗.๕.๑ มีคูมือการดำเนินงานดานยานพาหนะ

ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานยานพาหนะคือ 
เพื่อใหมีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีแผนที่ชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให 
เกิดความปลอดภัยและตอบสนองในการใหบริการ 
ไดอยางเพียงพอ และมีการนำเสนอขอมูลเพื่อเปน 
ประโยชนในการ บริหารงาน

         ๗.๕.๒ มีระบบกำกับติดตามและมีการรายงานการ 
ปฏิบัติงาน ดานยานพาหนะ (ครอบคลุมถึงการใช 
น้ำมันเชื้อเพลิง)
         ๗.๕.๓ มีแผนการพัฒนางานยานพาหนะ (ครอบคลุม 
ถึงวินัยจราจร มารยาทการขับขี่ การจัดหารถใหเพียงพอ)
         ๗.๕.๔ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๕.๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน

    ๗.๖ งานสารบรรณ

         ๗.๖.๑ มีคูมือการดำเนินงานดานงานสารบรรณ
ในภาพรวม PA เกี่ยวกับงานสารบรรณคือ เพื่อใหมี 
การดำเนินงานอยางเปนระบบ และมีการนำเสนอ 
ขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการบริหารงาน

         ๗.๖.๒ มีระบบกำกับติดตามและมีการรายงาน 
การปฏิบัติงาน ดานสารบรรณ
         ๗.๖.๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
         ๗.๖.๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ

รองฯ กลุมงานวิจัยฯ เพื่อใหมีหนวยงานกลางทำหนาที่ในการประเมิน


