
แบบฟอรมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
นธรจังหวัดอุบลราชธานปีระจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
คําชี้แจง : 
๑.จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งลาสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
มีมติใหคณะกรรมการจัดทํารางคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารางฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ 
จัดทําประชาพิจารณรางดังกลาว ในการนี้ใครขอความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกทาน 
กรุณาใหขอเสนอแนะเพื่อ ปรับปรุงรางดังกลาวใหมีความถูกตอง สมบูรณ ครอบคลุม 
สามารถนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการจริงและเปนธรรมตอไป 
๒. รางคํารับรองฯ ประกอบดวย ๓ สวนที่สําคัญ ไดแก 
 ๒.๑ งานตามยุทธศาสตร : ประกอบดวยตัวชี้วัดกลยุทธ, ประกันคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการ 
 ๒.๒ งานประจํา : ประกอบดวยงานดานการสอน, บริการวิชาการ, การวิจัยฯ และทํานุบํารุงฯ (ถาเปน 
สายสนับสนุนจะมีงานดานการเงิน, งานสารบรรณ, งานอาคารสถานที่, งานการเจาหนาที่, งานยานพาหนะ, 
งานพัสดุ) 
 ๒.๓ งานอื่นๆ : ไดแก การเปนคณะกรรมการที่สําคัญๆ ของวิทยาลัย 
๓. กรุณาทําเครื่องหมาย 
✓ ลงในชองแสดงความคิดเห็นและระบุประเด็นเพิ่มเติมลงในขอเสนอแนะสามารถทําลงใน file ที่แนบมานี้ 
หรือปริ๊นทแลวเขียนแสดงความคิดเห็นก็ได สามารถสงเปน file หรือสงเปนเอกสารไดที่ อ.ประดิษฐ   โคตรสังข 
(prad2517@gmail.com) ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม เพื่อประมวลผลและนําเสนอในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ตอไป ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

(ราง) 
คํารับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานปีระจําปงบประม

าณ ๒๕๕๗ 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

๑. งานตามยุทธศาสตร        
  ๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธ        

        ๑.๑.๑ 
ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมของวิทยาลัยเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑) 

ทุกคน       

        ๑.๑.๒ 
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนรับเขาศึกษ
าของวิทยาลัย  (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒) 

รองฯวิชาการ, 
หัวหนาภาคและอาจ
ารยในสังกัดภาควิช

า 

      

        ๑.๑.๓ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  (ลงนาม 
๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑) 

อาจารยสังกัดกลุมง
านวิชาการ 

      

        ๑.๑.๔ 
ระดับความสําเร็จของวิทยาลัยที่ผานเกณฑศูนยความเปนเลิศท

อาจารยสังกัดศูนยแ
หงความเปนเลิศแล

      



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

างวิชาการ (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒) ะคณะกรรมการศูน
ยฯ 

        ๑.๑.๕ 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอวิทยาลัย  
(ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๒) 

ขาราชการทุกคน       

        ๑.๑.๘ 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวมของวิทยาลัย  
(ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๕) 

รองฯทุกทาน, 
หัวหนาภาคฯ/ 
ฝายทุกทาน 

      

        ๑.๑.๙ 
ระดับความสําเร็จในการควบคุมภายในของวิทยาลัย (ลงนาม 
๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๖) 

อาจารยสังกัดกลุมยุ
ทธ/ 

งานควบคุมความเสี่
ยง 

      

        ๑.๑.๑๐ 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑแ
ละปฏิบัติตามแผน (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๗.๑) 

อาจารยสังกัดกลุมยุ
ทธ/ งานพัสด ุ

      

        ๑.๑.๑๑ จํานวนองคความรูที่วิทยาลัยนําเขา Website 
KM สถาบันพระบรมราชชนกอยางนอยปละ ๑ เรื่อง (ลงนาม 
๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๘) 

อาจารยสังกัดกลุมง
านบริการวิชาการ 

      

        ๑.๑.๑๒ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับวิ
ทยาลัยสูระดับบุคคล (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๙) 

อาจารยสังกัดกลุมยุ
ทธ/ งาน QA/ 

งานทรัพยากรบุคคล 
      

        ๑.๑.๑๓ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒ
นธรรมองคกรของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑) 

อาจารยสังกัดกลุมยุ
ทธ/ งาน QA 

      

        ๑.๑.๑๔ 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงระ
บบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ 
๑๐.๒) 

อาจารยสังกัดกลุมยุ
ทธ/ 

งานเทคโนโลยีสารส
นเทศ 

      

        ๑.๑.๑๕ 
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัย (ลงนาม ๕๖, ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑) 

งานทรัพยากรบุคคล       

         
  ๑.๒ ตัวชี้วัดดานประกันคุณภาพการศึกษา        
๑.๒.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑) ทุกคน       
        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

/ 
ศูนยแหงความเปนเ

      



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

ลิศ 
        ๑.๒.๖ การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ๑๔) กลุมงานอํานวยการ       
        ๑.๒.๗ 
ระบบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 
๒.๔) 

กลุมงานอํานวยการ       

        ๑.๒.๘ 
หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
(สกอ. ๒.๕) 

กลุมงานยุทธฯ       

        ๑.๒.๙ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 
๒.๖)  

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๐ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
(สบช.) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๑ 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ. ๒.๗) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๒ 
บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอา
ชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ. ๑) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๓ 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ๒) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๔ 
ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวใ
นหลักสูตร (สมศ. ๓) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๑๕ 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 
๑๑) 

กลุมงานอํานวยการ       

        ๑.๒.๑๖ 
ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
(สกอ. ๗.๑) 

กลุมงานอํานวยการ
/ กลุมงานยุทธฯ 

      

        ๑.๒.๑๗ 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓) 

กลุมงานยุทธฯ       

        ๑.๒.๑๘ การพัฒนาสถาบันสสถาบันการเรียนรู (สกอ. 
๗.๒) 

กลุมงานยุทธฯ       

        ๑.๒.๑๙ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

กลุมงานยุทธฯ       

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

กลุมงานอํานวยการ       

        ๑.๒.๒๒ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 
๙.๑) 

กลุมงานยุทธฯ       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

        ๑.๒.๒๓ 
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
(สมศ. ๑๕) 

ทุกคน       

        ๑.๒.๒๔ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
(สกอ. ๕.๑) 

กลุมงานบริการวิชา
การ/ 

กลุมงานวิชาการ 
      

        ๑.๒.๑๙ 
ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา
ใชในการพัฒนการเรียนการสอนหรืองานวิจัย (สมศ. ๘) 

กลุมงานบริการวิชา
การ/ 

กลุมงานวิชาการ 
      

        ๑.๒.๒๓ 
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
(สกอ. ๕.๒) 

กลุมงานบริการวิชา
การ/ 

กลุมงานวิชาการ 
      

        ๑.๒.๒๔ 
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (สมศ. ๙) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๒๕ 
ผลการพัฒนาตามจุดเนนจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณข
องสถาบัน (สมศ. ๑๑) 

กลุมงานวิชาการ       

        ๑.๒.๒๖ 
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 
๔.๑) 

กลุมงานบริการวิชา
การ 

      

        ๑.๒.๒๗ 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(สมศ. ๕) 

กลุมงานบริการวิชา
การ 

      

        ๑.๒.๒๘ งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ. ๖) 
กลุมงานบริการวิชา

การ 
      

        ๑.๒.๒๙ 
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสร
รค (สกอ. ๔.๒) 

กลุมงานบริการวิชา
การ 

      

        ๑.๒.๓๐ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประ
จําและนักวิจัย (สกอ. ๔.๓) 

กลุมงานบริการวิชา
การ 

      

        ๑.๒.๓๑ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ. ๗) 

กลุมงานบริการวิชา
การ 

      

        ๑.๒.๓๒ 
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกั
บนักศึกษา (สกอ. ๒.๘) 

กลุมงานกิจการฯ       

        ๑.๒.๓๓ 
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
(สกอ. ๓.๑) 

กลุมงานกิจการฯ       

        ๑.๒.๓๔ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(สกอ. ๓.๒) 

กลุมงานกิจการฯ       

        ๑.๒.๓๕ 
ผลการชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคมในดานตางๆภายในสถ

กลุมงานกิจการฯ       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

าบัน (สมศ. ๑๘.๑) 

        ๑.๒.๓๖ 
ผลการชี้นําปองกันหรือแกไขปญหาสังคมในดานตางๆภายนอก
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 
มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานสรุ
ปการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ 

รองฯทุกทาน/ 
หัวหนาภาคฯและฝา

ยทุกทาน 
      

        ๑.๓.๑ 
มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการและรายงานสรุ
ปการดําเนินโครงการ 

อาจารยทุกคน       

        ๑.๓.๒ 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามตัวบงชี้ความสําเ
ร็จในโครงการ 

อาจารยทุกคน       

         

๒. ดานงานสอน        

๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๖ หนวยกิตตอปการศึกษา รองผอ.       

๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตตอปการศึกษา 
หัวหนาภาควิชาฯ/ 
หัวหนาฝายฯ/ 
หัวหนาศูนย 

      

๒.๑  มีภาระงานสอนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตตอปการศึกษา อาจารยผูสอนทั่วไป       

    ๒.๒ 
มีระบบการกํากับติดตามและรายงานผลการจัดทํารายการเอกส
ารประกอบการจัดการเรียนการสอน (แฟมรายวิชา) 
และรับรองโดยกกบ./คณะกรรมการวิชาการ 

รองฯวิชาการ, 
หัวหนาภาควิชาฯแล
ะหัวหนางานการเรีย
นการสอน 

      

    ๒.๓ มีมคอ. ๓ หรือ ๔ 
ที่ถูกตองครบถวนสมบูรณกอนเปดภาคการศึกษาในทุกรายวิชา
ที่รับผิดชอบและมีการปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินและ
ผลการสํารวจตางๆ (เชนการติดตามบัณฑิตและผูใชบัณฑิต) 

สําหรับอาจารยประ
จําวิชา 

      

    ๒.๔ 
มีแผนการสอนรายบททุกหนวยการเรียนและมีความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกิจกรรมการสอนการวัดและประเมินผลก
อนเปดภาคการศึกษาทุกหัวขอที่รับผิดชอบสอน 

อาจารยทุกคน       

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

อาจารยประจําวิชา       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

๒.๖  
มีการวิพากษขอสอบและปรับปรุงขอสอบกอนสอบอยางนอย ๑ 
สัปดาห 

สําหรับอาจารยประ
จําวิชา 

      

๒.๗  มีการดําเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา) 
หัวหนางานทะเบียน

ฯ 
      

๒.๗  มีการดําเนินการคุมสอบ (ตอภาคการศึกษา) อาจารยทุกคน   
  

๒.๘  
มีการวิเคราะหขอสอบโดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรงความย
ากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบทั้งรายขอคําถามและร
ายตัวเลือกและจัดทําคลังขอสอบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 

สําหรับอาจารยประ
จําวิชา 

      

    ๒.๙ สงเกรดไมเกิน ๒ 
สัปดาหหลังสอบปลายภาค(ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ) 

สําหรับอาจารยประ
จําวิชา 

      

    ๒.๑๐ จัดทํามคอ. ๕ หรือ ๖ ภายใน ๓๐ 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

สําหรับอาจารยประ
จําวิชา 

      

    ๒.๑๑ 
มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรีย
นรู 

หัวหนางานทะเบียน
ฯ 

      

    ๒.๑๑ 
มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรีย
นรู 

อาจารยทุกคน       

    ๒.๑๒ จัดทํามคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นปการศึกษา 
สําหรับหัวหนาภาควิ

ชา 
      

    ๒.๑๓ 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรีย
นรูที่กําหนดในมคอ. ๓ และ ๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

คณะกรรมการวิชาก
าร/ หัวหนาภาค 

      

    ๒.๑๔ 
มีการทวนสอบการดําเนินงานการสอนรายวิชาทุกรายวิชา 

คณะกรรมการวิชาก
าร/ หัวหนาภาค 

      

    ๒.๑๕ 
มีการบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบกับการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความ
รูหรือการพัฒนานักศึกษาไมนอยกวารอยละ ๑๐ 
ของรายวิชาชีพ 

หัวหนาภาควิชาฯ       

         
๓. ดานการบริการวิชาการ        
    ๓.๑ 
มีคูมือการบริการวิชาการและการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน 

รองฯบริการวิชาการ       

    ๓.๑ 
มีแผนการพัฒนาศูนยบริการสุขภาพและปฏิบัติตามแผนฯ 

หัวหนาศูนยบริการฯ       

    ๓.๑ 
มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอ
น 

อาจารยประจําวิชา       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

    ๓.๒ 
มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการแ
ละการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

รองฯบริการวิชาการ       

         
๔. 
ดานการวิจัยผลงานวิชาการนวัตกรรมงานสรางสรรคการจัด
การความรู 

       

    ๔.๑ มีงานวิจัยเผยแพรปละ ๑ 
รายการหรือมีตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรปละ ๑ 
รายการหรือบทความวิชาการปละ ๒ รายการ 

ผูชวยศาสตราจารยเ
ทียบเทาชํานาญการ

พิเศษ 
      

    ๔.๒ มีงานวิจัยปละ ๑ รายการหรือมีตําราหรือหนังสือปละ 
๑ รายการหรือบทความวิชาการปละ ๑ รายการ 

อาจารยตั้งแตระดับ
ชํานาญการลงมา 

      

    ๔.๓ 
มีระบบการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับก
ารจัดการเรียนการสอน 

หัวหนางานวิจัย/ 
รองฯบริการวิชาการ 

      

    ๔.๔ 
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนามาจากการวิจัยหรือจากกระบวนกา
รจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

หัวหนาภาควิชาและ
อาจารยประจําวิชา 

      

    ๔.๔ มีระบบพัฒนางานวิจัย 
หัวหนางานวิจัย/ 
รองฯบริการวิชาการ 

      

         
๕. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา        
    ๕.๑ การเขารวมกิจกรรมภายนอก (ตอป) อาจารยทุกคน       

    ๕.๑ รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมภายนอก (ตอป) 
รองฯกลุมงานอํานว

ยการ 
      

    ๕.๒ 
การเขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาหรือกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 
(ตอป) 

อาจารยทุกคน       

    ๕.๒ 
รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาหรือกลุมงานกิจการ
นักศึกษาจัดขึ้น (ตอป) 

รองฯกลุมงานกิจกา
รนักศึกษา 

      

         
๖. 
การรวมเปนคณะกรรมการหรือเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาวิท
ยาลัยฯ 

       

    ๖.๑ มีแผนงานหรือกําหนดการประชุมภาควิชา หัวหนาภาควิชาฯ       
    ๖.๒ มีวาระการประชุมภาควิชาที่ชัดเจน หัวหนาภาควิชาฯ       
    ๖.๓ มีการจัดประชุมภาควิชาตามแผนงานที่กําหนดไว หัวหนาภาควิชาฯ       
    ๖.๕ การเขารวมประชุมภาควิชา อาจารยทุกคน       
    ๖.๑ มีแผนงานหรือกําหนดการประชุมกลุมงาน รองฯกลุมงานตางๆ       
    ๖.๒ มีวาระการประชุมกลุมงานที่ชัดเจน รองฯกลุมงานตางๆ       
    ๖.๓ มีการจัดประชุมกลุมงานตามแผนงานที่กําหนดไว รองฯกลุมงานตางๆ       
    ๖.๖ การเขารวมประชุมกลุมงาน อาจารยทุกคน       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

    ๖.๑ มีแผนงานหรือกําหนดการประชุมบุคลากรประจําเดือน 
รองฯกลุมงานอํานว

ยการ 
      

    ๖.๒ มีวาระการประชุมบุคลากรที่ชัดเจน 
รองฯกลุมงานอํานว

ยการ 
      

    ๖.๓ มีการจัดประชุมบุคลากรตามแผนงานที่กําหนดไว 
รองฯกลุมงานอํานว

ยการ 
      

    ๖.๗ การเขารวมประชุมบุคลากรประจําเดือน อาจารยทุกคน       
    ๖.๘ เปนกรรมการที่สําคัญของวิทยาลัยอยางนอย ๒ 
ชุดไดแก 

อาจารยทุกคน       

          ๖.๘.๑ 
กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาและมีรายงานการปฏิบั
ติงาน 

อาจารยทุกคน       

          ๖.๘.๓ 
กรรมการที่เกี่ยวของกับการรับนักศึกษาใหมและกิจการนักศึกษ
า 

อาจารยทุกคน       

          ๖.๘.๔ 
กรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรเชนพัฒนาระบบสารส
นเทศ ๕ ป, กรรมการตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิง-ยานพาหนะ, 
กรรมการวิเคราะหอัตรากําลังคน 

อาจารยทุกคน       

          ๖.๘.๕ กรรมการที่เกี่ยวของกับการควบคุมงาน อาจารยทุกคน       
          ๖.๘.๖ กรรมการที่เกี่ยวของกับการตรวจการจาง อาจารยทุกคน       
          ๖.๘.๗ 
กรรมการอื่นๆระบุ...............(และเสนอเกณฑพิจารณาประกอบ
) 

       

    ๖.๘ รายงานสรุปการเปนกรรมการที่สําคัญของวิทยาลัย 
รองฯกลุมงานอํานว

ยการ 
      

    ๖.๙ 
มีการนําเสนอผลการประเมินตางๆในที่ประชุมรวมถึงฐานขอมูล
ที่เปนปจจุบันและนําไปใชในการตัดสินใจ 

รองฯทุกรอง/ 
หัวหนาภาค/หัวหนา

ฝาย 
      

         
๗. ดานการสนับสนุน        
    ๗.๑ งานการเงิน        
         ๗.๑.๑ 
มีการปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับระเบียบใหเปนปจจุบันในที่ประชุม
ประจําเดือนหรือทางเวบไซตรวมถึงแบบฟอรมตางๆอยางนอยเ
ดือนละ ๑ ครั้ง 

       

         ๗.๑.๒ มีการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับเงิน 
:เงินงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษาเงินรายไดสถานบริการ 

       

         ๗.๑.๓ มีคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับการจายเงิน 
:เงินงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษาเงินรายไดสถานบริการ 

       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

         ๗.๑.๔ มีการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการจายเงิน 
:เงินงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษาเงินรายไดสถานบริการ 

       

         ๗.๑.๕ มีคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับการยืมเงิน        

         ๗.๑.๖ มีการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับการยืมเงิน        

         ๗.๑.๘ มีระบบการเก็บรักษาเงิน        
         ๗.๑.๙ 
มีระบบการจายเงินเดือนขาราชการและบุคลากรสายสนับสนุน 

       

         ๗.๑.๑๐ 
มีระบบควบคุมกํากับการจายคาตอบแทนลวงเวลา 

       

         ๗.๑.๑๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๑.๑๑ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       

         
    ๗.๒ งานพัสด ุ        
         ๗.๒.๑ มีคูมือการดําเนินงานพัสดุวิทยาลัย        
         ๗.๒.๒ มีการรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัสด ุ        
         ๗.๒.๓ มีคูมือหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับงานพัสด ุ        
         ๗.๒.๔ มีระบบการจัดซื้อจัดหาที่โปรงใส        
         ๗.๒.๕ มีระบบการแทงจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพ        
         ๗.๒.๖ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๒.๖ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       

         
    ๗.๓ งานการเจาหนาที่        
         ๗.๓.๑ มีคูมือการดําเนินงานดานบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร) 

       

         ๗.๓.๒ 
มีระบบและมีการรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

       

         ๗.๓.๓ มีระบบการสรรหาบุคลากร        
         ๗.๓.๔ มีการสํารวจ training need และจัดทํา Carrier 
path 

       

         ๗.๓.๕ มีระบบ Orientation 
และการหมอบหมายงานที่ชัดเจนแกบุคลากรที่มาปฏิบัติราชกา
รใหม 

       

         ๗.๓.๖ 
มีระบบการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกขาราชการและบุ
คลากรสายสนับสนุน 

       

         ๗.๓.๗ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๓.๗ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       



คํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
  

ผูใหคํารับรอง ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

  
เห็นด
วย 

ไมเห็น
ดวย 

         
    ๗.๔ งานอาคารสถานที่        
         ๗.๔.๑ มีคูมือการดําเนินงานดานอาคารสถานที ่        
         ๗.๔.๒ 
มีระบบและมีการรายงานการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที ่

       

         ๗.๔.๓ มีระบบการดูแลดานสาธารณูปโภค        
         ๗.๔.๔ มีการรายงานการปฏิบัติงานดานสาธารณูปโภค        
         ๗.๔.๕ 
มีแผนการพัฒนาดานอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภครวมถึง
ระบบความปลอดภัย 

       

         ๗.๕.๖ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๑.๖ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       

         
    ๗.๕ งานยานพาหนะ        
         ๗.๕.๑ มีคูมือการดําเนินงานดานยานพาหนะ        
         ๗.๕.๒ 
มีระบบกํากับติดตามและมีการรายงานการปฏิบัติงานดานยาน
พาหนะ (ครอบคลุมถึงการใชน้ํามันเชื้อเพลิง) 

       

         ๗.๕.๓ มีแผนการพัฒนางานยานพาหนะ 
(ครอบคลุมถึงวินัยจราจรมารยาทการขับขี่การจัดหารถใหเพียง
พอ) 

       

         ๗.๕.๔ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๕.๔ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       

         
    ๗.๖ งานสารบรรณ        
         ๗.๖.๑ มีคูมือการดําเนินงานดานงานสารบรรณ        
         ๗.๖.๒ 
มีระบบกํากับติดตามและมีการรายงานการปฏิบัติงานดานสารบ
รรณ 

       

         ๗.๖.๓ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ        
         ๗.๖.๓ 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รองฯกลุมงานวิจัยฯ       

 


