พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต
พยาบาลสู่ระบบ
สุขภาพชุมชน

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วงรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) เพื่อเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2565
(ผลงานระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564-วันที่ 15 มกราคม 2565) และ
วงรอบที่ 2 (เริ่ม 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) เพื่อเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2565
(ผลงานระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565- วันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

หมายเหตุ
5 คะแนน

1. ผลิตบัณฑิต
- รองฯ (20%)
- หน.งาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (35%)
- อาจารย์ประจำ(40%)
1.1 การจัดทำ มคอ.
- รองฯ (N/A)
- หัวหน้างาน,/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (4%)
- อาจารย์ประจำ (5%)
1.1.1 การจัดทำ มคอ.3/ มคอ.4
1. มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ
- รองฯ (N/A)
รายวิชาในปีการศึกษา และ
- หัวหน้างาน,/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 ใน
(4%)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- อาจารย์ประจำ (5%)

1. มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาในปีการศึกษา และ
จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
2. จัดทำ แฟ้ม มคอ.3/
มคอ.4 ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ

1. มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาในปีการศึกษา
และจัดทำ มคอ.3/ มคอ.4
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. จัดทำ แฟ้ม มคอ.3/
มคอ.4 ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
3. เข้าร่วมประชุมการ
จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 ใน
ปีการศึกษา

1. มีคำสั่งเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน
ปีการศึกษา และจัดทำ
มคอ.3/ มคอ.4 ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
2. จัดทำ แฟ้ม มคอ.3/
มคอ.4 ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
3. เข้าร่วมประชุมการ
จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4
ในปีการศึกษา
4. สรุป One-page
ตามแบบฟอร์มใหม่

1. มีคำสั่งเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาใน
ปีการศึกษา และจัดทำ
มคอ.3/ มคอ.4 ใน
รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
2. จัดทำ แฟ้ม มคอ.3/
มคอ.4 ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
3. เข้าร่วมประชุมการ
จัดทำ มคอ.3/ มคอ.4
ในปีการศึกษา
4. สรุป One-page
ตามแบบฟอร์มใหม่
5. ส่ง Electronics file
ให้งานจัดการศึกษาตาม
กำหนด

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
1.1.2 การพัฒนา มคอ.3/ มคอ.4 และ
ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
- รองฯ N/A
- หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(8%)
- อาจารย์ประจำ (10%)
1.1.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
จุดมุ่งหมายรายวิชาและวัตถุประสงค์
เนื้อหา วิธีการสอนและวิธีการวัด
ประเมินผล
- รองฯ N/A
- หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(4%)
- อาจารย์ประจำ (5%)

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

ปรับแก้ไข มคอ.3/ มคอ.4
ไม่ครบตามข้อเสนอแนะ
มากกว่า 3 หัวข้อ

ปรับแก้ไข มคอ.3/ มคอ.4
ไม่ครบตามข้อเสนอแนะ 3
หัวข้อ

ปรับแก้ไข มคอ.3/ มคอ.4 ปรับแก้ไข มคอ.3/
ไม่ครบตามข้อเสนอแนะ มคอ.4 ไม่ครบตาม
2 หัวข้อ
ข้อเสนอแนะ 1 หัวข้อ

ปรับแก้ไข มคอ.3/
มคอ.4ตามข้อเสนอ
แนะครบทุกข้อ

1.มีองค์ประกอบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 ครบทุกหัวข้อ
ตามแบบฟอร์มทีก่ ำหนด

1.มีองค์ประกอบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 ครบทุกหัวข้อ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. เขียนวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทรี่ ายวิชากำหนด
3. มีการปรับปรุงรายวิชาที่
สอดคล้องตามที่ระบุใน
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา และ
สอดคล้องกับประเด็นที่สรุป
ใน One-page

1.มีองค์ประกอบ มคอ.3
หรือ มคอ.4 ครบทุกหัวข้อ
ตามแบบฟอร์มทีก่ ำหนด
2. เขียนวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทรี่ ายวิชากำหนด
3. มีการปรับปรุงรายวิชา
ทีส่ อดคล้องตามที่ระบุใน
มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา และ
สอดคล้องกับประเด็นที่
สรุปใน One-page
4. หมวดที่ 4 ของ มคอ.3
มีการกระจายผลลัพธ์การ
เรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับ
เนื้อหา การสอน / ใน
มคอ.4 มีการกำหนด
ประสบการณ์ที่ สอดคล้อง
กับคำอธิบายรายวิชาและ
วิธีวัดการประเมินผล

1.มีองค์ประกอบ มคอ.
3 หรือ มคอ.4 ครบทุก
หัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด
2. เขียนวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่รายวิชา
กำหนด
3. มีการปรับปรุง
รายวิชาที่สอดคล้อง
ตามที่ระบุใน มคอ.5
หรือ มคอ.6 ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา และ
สอดคล้องกับประเด็นที่
สรุปใน One-page
4. หมวดที่ 4 ของ
มคอ.3 มีการกระจาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับเนื้อหา
การสอน / ใน มคอ.4 มี
การกำหนด
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับคำอธิบาย
รายวิชาและวิธวี ัดการ
ประเมินผล

1.มีองค์ประกอบ มคอ.
3 หรือ มคอ.4 ครบทุก
หัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด
2. เขียนวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่รายวิชา
กำหนด
3. มีการปรับปรุง
รายวิชาที่สอดคล้อง
ตามที่ระบุใน มคอ.5
หรือ มคอ.6 ของปี
การศึกษาที่ผา่ นมา และ
สอดคล้องกับประเด็นที่
สรุปใน One-page
4. หมวดที่ 4 ของ
มคอ.3 มีการกระจาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับเนื้อหา
การสอน / ใน มคอ.4 มี
การกำหนด
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับคำอธิบาย
รายวิชาและวิธวี ัดการ
ประเมินผล

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน
5. หมวดที่ 5 วิธกี าร
สอนและการวัด
ประเมินผล สอดคล้อง
กับหมวดที่ 4
6. เอกสารอ้างอิง
สอดคล้องกับตำราหลัก
ที่กำหนด และเขียน
ถูกต้องตามหลัก APA
7. กรณีสิ้นสุดการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้นๆ มีการสรุป
มคอ.5/มคอ.6 ภายใน
30 วัน โดยมีความ
ถูกต้องครบถ้วนทุก
หัวข้อ

5 คะแนน
5. หมวดที่ 5 วิธกี าร
สอนและการวัด
ประเมินผล สอดคล้อง
กับหมวดที่ 4
6. เอกสารอ้างอิง
สอดคล้องกับตำราหลัก
ที่กำหนด และเขียน
ถูกต้องตามหลัก APA
7. ระบุ Test
Blueprint ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับการวัดผล
8. กรณีสิ้นสุดการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้นๆ มีการสรุป
มคอ.5/มคอ.6 ภายใน
30 วัน โดยมีความ
ถูกต้องครบถ้วนทุก
หัวข้อ
9. มคอ.5/มคอ.6 มี
รายงานสรุปผลการ
ประเมินรวมทั้งรายวิชา
ร่วมกับนักศึกษา
อาจารย์นิเทศ และ
อาจารย์ในแหล่งฝึก
(ตามหัวข้อที่กำหนด)

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
1.2 คุณภาพการสอน
- รองฯ (10%)
- หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (10%)
- อาจารย์ประจำ (10%)
1.2.1 แผนการสอน
1. แผนการสอนครบทุกแผน
- รองฯ (5%)
ที่ได้รับมอบหมายการสอน
- หัวหน้างาน,/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เฉพาะหมวด พย.
(5%)
- อาจารย์ประจำ (5%)

2 คะแนน

1. แผนการสอนครบทุกแผน
ที่ได้รับมอบหมายการสอน
เฉพาะหมวด พย.
2. แผนการสอนมีขั้นตอนใน
การจัดลำดับเนื้อหาที่จะ
สอนทำให้เข้าใจง่าย มีขั้นนำ
ขั้นเนื้อหา ขั้นสรุป ที่ชัดเจน
นำไปสู่การปฏิบัติ มี LO.
สอดคล้อง CM. ใน มคอ.2

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

1. แผนการสอนครบทุก
แผนที่ได้รับมอบหมายการ
สอนเฉพาะหมวด พย.
2. แผนการสอนมีขั้นตอน
ในการจัดลำดับเนื้อหาที่
จะสอนทำให้เข้าใจง่าย มี
ขั้นนำ ขั้นเนื้อหา ขั้นสรุป
ที่ชัดเจน นำไปสู่การ
ปฏิบัติ มี LO. สอดคล้อง
CM. ใน มคอ.2
3. เขียนเป็นวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมถูกต้อง
แผนการสอนมีความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ วิธกี ารสอน
และการวัดประเมินผล
(OLE)

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

1. แผนการสอนครบทุก
แผนที่ได้รับมอบหมาย
การสอนเฉพาะหมวด
พย.
2. แผนการสอนมี
ขั้นตอนในการจัดลำดับ
เนื้อหาที่จะสอนทำให้
เข้าใจง่าย มีขั้นนำ ขั้น
เนื้อหา ขั้นสรุป ที่
ชัดเจน นำไปสู่การ
ปฏิบัติ มี LO.
สอดคล้อง CM. ใน
มคอ.2
3. เขียนเป็น
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมถูกต้อง
แผนการสอนมีความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ วิธกี าร
สอนและการวัด
ประเมินผล (OLE)
4. ออกแบบสอนโดย
เน้นกิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)

1. แผนการสอนครบทุก
แผนที่ได้รับมอบหมาย
การสอนเฉพาะหมวด
พย.
2. แผนการสอนมี
ขั้นตอนในการจัดลำดับ
เนื้อหาที่จะสอนทำให้
เข้าใจง่าย มีขั้นนำ ขั้น
เนื้อหา ขั้นสรุป ที่
ชัดเจน นำไปสู่การ
ปฏิบัติ มี LO.
สอดคล้อง CM. ใน
มคอ.2
3. เขียนเป็น
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมถูกต้อง
แผนการสอนมีความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ วิธกี าร
สอนและการวัด
ประเมินผล (OLE)
4. ออกแบบสอนโดย
เน้นกิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)
5. การประเมินของ
ผูเ้ รียนอย่างชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

4.18-4.50
4.18-4.50

≥4.51
≥4.51

1.2.2 การประเมินคุณภาพการสอน
1) การประเมินคุณภาพการสอนโดย
นักศึกษา (2%)
<3.50
2) การประเมินคุณภาพการสอนโดย
<3.50
อาจารย์ (3%)
1.3 การวัดและการประเมินผลการศึกษา (3%)
1.3.1 การวิพากษ์ข้อสอบ (1%)
ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนดเกินกว่า
4 วันทำการ
1.3.2 ส่งข้อสอบตรงตามเวลาที่กำหนด ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนดเกินกว่า
(1%)
4 วันทำการ

3.50-3.83
3.50-3.83

3.84-4.17
3.84-4.17

ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด
3 วันทำการ
ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด 3 วันทำ
การ

ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด
2 วันทำการ
ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด 2 วัน
ทำการ

ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด
1 วัน
ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด 1
วัน

ส่งภายในเวลาทีก่ ำหนด

1.3.3 ส่งคะแนนและเกรด ตรงตามเวลา 1. ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนดเกิน
ที่กำหนด โดยจำแนกตาม LO (1%)
กว่า 4 สัปดาห์ ขึ้นไป
2. จำแนก หรือ ไม่จำแนก
ตาม LO

1. ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด 2-3
สัปดาห์
2. จำแนก หรือ ไม่จำแนก
ตาม LO

1. ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด 1-2
สัปดาห์
2. จำแนก หรือ ไม่จำแนก
ตาม LO

1. ส่งช้ากว่าทีก่ ำหนด
1 วัน – 1 สัปดาห์
2. จำแนก หรือ ไม่
จำแนกตาม LO

ส่งภายในเวลาทีก่ ำหนด
และจำแนกตาม LO.

ส่งภายในเวลาทีก่ ำหนด

1.4 ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครั้งที่ 1
วงรอบที่ 1 (0%)
วงรอบที่ 2 (3%)

70 -74.99 %

75 –79.99 %

80 -84.99 %

85 -89.99%

≥90%

1.5 การทำหน้าที่ในการดูแลและให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาในความ
รับผิดชอบครอบคลุมทัง้ ด้านการเรียน
ด้านบริการกิจกรรมพิเศษ ด้านการ
ดำเนินชีวติ ด้านสุขภาพ และด้านการ
แนะนำแหล่งงาน
วงรอบที่ 1 (5%)
วงรอบที่ 2 (2%)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

เลือกวิชาที่ดีที่สุด

เช็คระบบฐานข้อมูล

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
1.6 การมีส่วนร่วมในงานพัฒนา
นักศึกษา
วงรอบที่ 1 (2%)
วงรอบที่ 2 (2%)
1.6.1 จำนวนครั้งของการเข้าร่วม
1 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Moral area)
และ/หรือ จำนวนครั้งที่มีสว่ นร่วมในการ
ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ นักศึกษา
(การอยู่เวร)
1.6.2 การมีส่วนร่วมในชมรมพัฒนา
1) มีชื่อเป็นที่ปรึกษาใน
นักศึกษา
ชมรมฯ

วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพและ
การศึกษา
พยาบาล

2. งานวิจัย (12%)
2.1 งานวิจัยและผลงานวิชาการ
(10%)

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครัง้

5 ครั้ง

1) มีชื่อเป็นที่ปรึกษาใน
ชมรมฯ
2) มีการเขียนโครงการเพื่อ
ดำเนินงานในชมรมฯ

1) มีชื่อเป็นที่ปรึกษาใน
ชมรมฯ
2) มีการเขียนโครงการ
เพื่อดำเนินงานในชมรมฯ
3) มีการดำเนินงานตาม
โครงการ

1) มีชื่อเป็นที่ปรึกษาใน
ชมรมฯ
2) มีการเขียนโครงการ
เพื่อดำเนินงานในชมรม
ฯ
3) มีการดำเนินงานตาม
โครงการ
4) มีการประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ

1) มีชื่อเป็นที่ปรึกษาใน
ชมรมฯ
2) มีการเขียนโครงการ
เพือ่ ดำเนินงานในชมรม
ฯ
3) มีการดำเนินงานตาม
โครงการ
4) มีการประเมินผลการ
ดำเนินโครงการ
5) มีการสรุป one
page ผลการ
ดำเนินงาน

1. ด้านกระบวนการ
กระบวนการ ประเมิน 1 วงรอบ
1. มีแผนดำเนินการบางส่วนและยังไม่บรรลุแผน
(5 คะแนน)
2. ดำเนินการตามแผนทีว่ างไว้ (10 คะแนน)
(รอบ 1ก.ค. 64-17 ม.ค. 65)
2. ด้านผลลัพธ์
ผลลัพธ์ ประเมิน 1 วงรอบ
1. มีผลงานตีพิมพ์หรือหนังสือตอบรับ ( 10 คะแนน)

เอกสารหลักฐาน
1. มีโครงร่างการวิจัย ที่สมบูรณ์เตรียมขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. ผ่านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

เอกสารหลักฐาน
1. มีหนังสือตอบรับหรือ มีการตีพิมพ์

1.6.1ให้ระบุว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง

1.ไม่จำกัดลำดับที่การเป็น
นักวิจยั
2.สามารถนำเอางานวิจัย
(ที่ยังไม่ได้เคลม) จาก
วงรอบที่ผ่านมามาใช้ใน
ประเมินวงรอบปัจจุบัน
3.การขอนับ PA
กระบวนการได้ 1 ครั้ง PA
ผลลัพธ์ได้ 1 ครั้ง /1 การ
วิจัย

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
2.2 การได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายในหรือภายนอก (2%)

2 คะแนน

ผลลัพธ์
1. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภายในหรือภายนอกวิทยาลัย
(1 คะแนน)
2. ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน (1 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

หลักฐาน
1. โครงร่างการวิจัยที่ไม่ได้รับอนุมัติ
2. โครงร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
1. ทำสัญญาอนุมัติเงินทุน
2. บันทึกผลการกำกับติดตามการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผน

หมายเหตุ – ให้นับตามวงรอบตามปีงบประมาณที่ปรากฏในหนังสือประกาศทุน
- นับคะแนนเฉพาะทีป่ รากฏรายชื่อ PI และ Co-PI

งานบริการ
วิชาการแก่สังคม

3. งานบริการวิชาการ (8%)
3.1 กิจกรรมด้านบริการวิชาการ

1. ปฏิบัติความเชีย่ วชาญ
หรือให้บริการวิชาการ
และสรุปผลการปฏิบัติการ
ความเชี่ยวชาญตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด และ
ตามแผนที่กำหนด

1. ปฏิบัติความ
เชี่ยวชาญหรือให้บริการ
วิชาการ
และสรุปผลการ
ปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด
และตามแผนที่กำหนด
2. ให้บริการตาม
แผนงานโครงการที่ทำ

1. ปฏิบัติความ
เชี่ยวชาญหรือให้บริการ
วิชาการ
และสรุปผลการ
ปฏิบัติการความ
เชี่ยวชาญตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด
และตามแผนที่กำหนด
2. ให้บริการตาม
แผนงานโครงการที่ทำ

1.ถ้าเป็นหัวหน้า
โครงการวิจัยหรือได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
วิทยาลัยฐานะหัวหน้าวิจยั
สามารถนำมาแลกกับ
ตัวชี้วัดพันธกิจอื่นๆได้ แต่
ไม่เกิน 2%
2.การนับจำนวนวงรอบที่
จะนำมาใช้ในการให้
คะแนนขึ้นอยูก่ ับ
ระยะเวลาที่ได้รับทุนหรือ
ตามข้อตกลงกับเจ้าของ
ทุนที่แสดงหลักฐานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ชัดเจน แต่ถ้าได้ทุน
สนับสนุนวิจัยภายในจาก
วิทยาลัย ให้สามารถนับได้
จำนวน 2 วงรอบเท่านั้น
และจำนวนเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนไม่นำมา
พิจารณาในเกณฑ์ข้อนี้

พันธกิจ

ตัวชี้วดั

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย

4.1 การมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามกิจกรรมในวงรอบ
(5%)

การพัฒนา
สถาบันสู่ความ
ทันสมัย

5.1 การพัฒนาสถาบัน
- รองฯ (45%)
- หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (30%)
- อาจารย์ประจำ/ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม (25%)
5.1.1 การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง

1 คะแนน

2 คะแนน

1 ครัง้

2 ครัง้

1. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการไตรมาสที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามแบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ
รายงานต่อหัวหน้างานตาม
โครงสร้างและส่งไฟล์

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน
PA กับงานบริการ
วิชาการ และสอดคล้อง
กับสาขาที่เชีย่ วชาญ
พร้อมสรุปสิ่งที่ได้รับ
และแนวทางการ
นำไปใช้ประโยชน์

3 ครั้ง

4 ครั้ง

5 คะแนน
PA กับงานบริการ
วิชาการ และสอดคล้อง
กับสาขาที่เชีย่ วชาญ
พร้อมสรุปสิ่งที่ได้รับ
และแนวทางการ
นำไปใช้ประโยชน์
3. บริการวิชาการอื่นๆ
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ครั้ง และ
สรุปผลการบริการ
วิชาการตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด
5 ครั้ง

วงรอบที่ 1
1. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินโครงการไตรมาสที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามแบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ
รายงานต่อหัวหน้างานตาม
โครงสร้างและส่งไฟล์

อาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม (10%)
1. สรุปและรายงานผล
1. สรุปและรายงานผล
การดำเนินโครงการไตร
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 4 ประจำปี
มาสที่ 4 ประจำปี
งบประมาณ 2564 ตาม
งบประมาณ 2564 ตาม
แบบฟอร์ม one page
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ ระยะเวลาทีก่ ำหนด
รายงานต่อหัวหน้างาน
และรายงานต่อหัวหน้า

1. สรุปและรายงานผล
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 4 ประจำปี
งบประมาณ 2564 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อหัวหน้า

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราชชนก

2 คะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราชชนก
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
เล่มสรุปโครงการตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้งาน
แผนเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อรวบรวมข้อมูลทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2564
ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
ตามโครงสร้างและส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราชชนก
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของเล่มสรุปโครงการตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้
งานแผนเก็บไว้เป็น
หลักฐานและเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทำเล่มสรุปผลการ
ดำเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2564
ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. เขียนโครงการที่
รับผิดชอบของแผนปฏิบัติ
การประปีงบประมาณ
2565 และได้รับการ
อนุมัติให้เรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด

หมายเหตุ
4 คะแนน
งานตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราช
ชนก
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของเล่มสรุปโครงการ
ตามแบบฟอร์มที่
กำหนดให้งานแผนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อ
รวบรวมข้อมูลทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินงาน
ของปีงบประมาณ
2564 ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. เขียนโครงการที่
รับผิดชอบของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565
และได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4. มีการควบคุมกำกับ
การดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ

5 คะแนน
งานตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราช
ชนก
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของเล่มสรุปโครงการ
ตามแบบฟอร์มที่
กำหนดให้งานแผนเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อ
รวบรวมข้อมูลทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินงาน
ของปีงบประมาณ
2564 ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. เขียนโครงการที่
รับผิดชอบของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565
และได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4. มีการควบคุมกำกับ
การดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
5. สรุปและรายงานผล

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

1. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานของแผนงานที่
รับผิดชอบในไตรมาสที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามแบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ
รายงานต่อรองฯ ตาม
โครงสร้างและส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราชชนก

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

หัวหน้างาน 12.5%
1. สรุปและรายงานผลการ 1. สรุปและรายงานผล
1. สรุปและรายงานผล
ดำเนินงานของแผนงานที่
การดำเนินงานของ
การดำเนินงานของ
รับผิดชอบในไตรมาสที่ 4
แผนงานที่รับผิดชอบใน
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ประจำปี
ไตรมาสที่ 4 ประจำปี
ตามแบบฟอร์ม one page งบประมาณ 2564 ตาม
งบประมาณ 2564 ตาม
รายไตรมาสภายใน
แบบฟอร์ม one page
แบบฟอร์ม one page
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ
รายไตรมาสภายใน
รายไตรมาสภายใน
รายงานต่อรองฯ ตาม
ระยะเวลาทีก่ ำหนด และ ระยะเวลาทีก่ ำหนด
โครงสร้างและส่งไฟล์
รายงานต่อรองฯ ตาม
และรายงานต่อรองฯ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน
โครงสร้างและส่งไฟล์
ตามโครงสร้างและส่ง
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับงาน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพระบรมราชชนก
แผนเพื่อรวบรวมข้อมูลส่ง ให้กับงานแผนเพื่อ
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถาบันพระบรมราชชนก รวบรวมข้อมูลส่ง
เล่มสรุปแผนงานที่
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพระบรมราช
รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่ ของเล่มสรุปแผนงานที่
ชนก
กำหนดให้งานแผนเก็บไว้
รับผิดชอบตามแบบฟอร์ม 2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักฐานและเพื่อ
ที่กำหนดให้งานแผนเก็บ ของเล่มสรุปแผนงานที่
รวบรวมข้อมูลทำเล่มสรุปผล ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อ
รับผิดชอบตาม
การดำเนินงานของ
รวบรวมข้อมูลทำเล่ม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้
ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ งานแผนเก็บไว้เป็น
ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
หลักฐานและเพื่อ

5 คะแนน
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อหัวหน้า
งานตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
1. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานของ
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ไตรมาสที่ 4 ประจำปี
งบประมาณ 2564 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อรองฯ
ตามโครงสร้างและส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่ง
สถาบันพระบรมราช
ชนก
2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของเล่มสรุปแผนงานที่
รับผิดชอบตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้
งานแผนเก็บไว้เป็น
หลักฐานและเพื่อ

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. กำกับและติดตาม การ
เขียนโครงการในแผนงาน
ที่รับผิดชอบของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 จน
ได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยครบทุกโครงการ
ตามแบบฟอร์มของงาน
แผนภายในระยะเวลาที่
กำหนด

หมายเหตุ
4 คะแนน
รวบรวมข้อมูลทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินงาน
ของปีงบประมาณ
2564 ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. กำกับและติดตาม
การเขียนโครงการใน
แผนงานที่รับผิดชอบ
ของแผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 จน
ได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยครบทุก
โครงการ ตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4. มีการควบคุมกำกับ
การดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการใน
แผนงานที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไปเรียบร้อยแล้ว

5 คะแนน
รวบรวมข้อมูลทำเล่ม
สรุปผลการดำเนินงาน
ของปีงบประมาณ
2564 ภายหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. กำกับและติดตาม
การเขียนโครงการใน
แผนงานที่รับผิดชอบ
ของแผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 จน
ได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยครบทุก
โครงการ ตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4. มีการควบคุมกำกับ
การดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการใน
แผนงานที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไปเรียบร้อยแล้ว
5. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานของ
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

1. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบแผนงาน
และผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งสรุป one page ไตรมาส
ที่ 4 ปีงบประมาณ2564
ตามแบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2 คะแนน

1. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบแผนงาน
และผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งสรุป one page ไตรมาส
ที่ 4 ปีงบประมาณ2564
ตามแบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบแผนงาน
และผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของ
เล่มสรุปแผนงาน และเล่ม
สรุปโครงการปีงบประมาณ
2564 ที่รับผิดชอบตามเวลา
กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

รองผู้อำนวยการ 20%
1. ควบคุม กำกับและ
1. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและผู้รับผิดชอบ แผนงานและ
โครงการให้ส่งสรุป one
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
page ไตรมาสที่ 4
ส่งสรุป one page ไตร
ปีงบประมาณ2564 ตาม มาสที่ 4 ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มของงานแผน
2564 ตามแบบฟอร์ม
ภายในระยะเวลาที่
ของงานแผนภายใน
กำหนด
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
2. ควบคุม กำกับและ
2. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและผู้รับผิดชอบ แผนงานและ
โครงการให้ส่งไฟล์
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
อิเล็กทรอนิกส์ของเล่ม
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
สรุปแผนงาน และเล่ม
ของเล่มสรุปแผนงาน
สรุปโครงการ
และเล่มสรุปโครงการ
ปีงบประมาณ2564 ที่
ปีงบประมาณ2564 ที่
รับผิดชอบตามเวลา
รับผิดชอบตามเวลา
กำหนด
กำหนด
3. ควบคุม กำกับและ
3. ควบคุม กำกับและ
ติดตามการเขียนโครงการ ติดตามการเขียน
ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
โครงการในกลุ่มงานที่
ของแผนปฏิบัติการประ
รับผิดชอบของ
ปีงบประมาณ 2565 จน แผนปฏิบัติการประ
ได้รับการอนุมัติให้
ปีงบประมาณ 2565 จน
เรียบร้อยครบทุกโครงการ ได้รับการอนุมัติให้
ตามแบบฟอร์มของงาน
เรียบร้อยครบทุก

5 คะแนน
และรายงานต่อรองฯ
ตามโครงสร้างและส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
1. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งสรุป one page ไตร
มาสที่ 4 ปีงบประมาณ
2564 ตามแบบฟอร์ม
ของงานแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
2. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของเล่มสรุปแผนงาน
และเล่มสรุปโครงการ
ปีงบประมาณ2564 ที่
รับผิดชอบตามเวลา
กำหนด
3. ควบคุม กำกับและ
ติดตามการเขียน
โครงการในกลุ่มงานที่
รับผิดชอบของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 จน
ได้รับการอนุมัติให้
เรียบร้อยครบทุก

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

5.1.1 การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
แผนภายในระยะเวลาที่
กำหนด

หมายเหตุ
4 คะแนน
โครงการ ตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4.ควบคุม กำกับและ
ติดตาม การดำเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ/
แผนงาน ของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 ใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไปเรียบร้อยแล้ว

5 คะแนน
โครงการ ตาม
แบบฟอร์มของงานแผน
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด
4.ควบคุม กำกับและ
ติดตาม การดำเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ/
แผนงาน ของ
แผนปฏิบัติการประ
ปีงบประมาณ 2565 ใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไปเรียบร้อยแล้ว
5. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้
ส่งสรุป one page ไตร
มาส ที่ 1 ปีงบประมาณ
2565 ตามแบบฟอร์ม
ของงานแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

วงรอบที่ 2
อาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม (10%)
1.มีการดำเนินงานตาม
1.มีการดำเนินงานตาม
โครงการประจำปี
โครงการประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้
งบประมาณ 2565 ให้
ดำเนินการไปตามแผนใน ดำเนินการไปตามแผน
โครงการและรายงานต่อ ในโครงการและรายงาน
หัวหน้างาน ตาม
ต่อหัวหน้างาน ตาม
โครงสร้าง
โครงสร้าง

1. มีการดำเนินงานตาม
โครงการประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้
ดำเนินการไปตามแผน
ในโครงการและรายงาน
ต่อหัวหน้างาน ตาม
โครงสร้าง

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน
2. สรุปและรายงานผล
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อหัวหน้า
งาน ตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน

หัวหน้างาน 12.5%
1.มีการกำกับและติดตาม 1.มีการกำกับและ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ติดตามโครงการ/
ในแผนงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ประจำปีงบประมาณ
แผนงานที่รับผิดชอบ
2565 ให้ดำเนินการไป
ประจำปีงบประมาณ
ตามแผนในโครงการและ 2565 ให้ดำเนินการไป
รายงานต่อรายงานต่อ
ตามแผนในโครงการ
รองฯ ตามโครงสร้าง
และรายงานต่อรายงาน
ต่อรองฯ ตามโครงสร้าง

5 คะแนน
2. สรุปและรายงานผล
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อหัวหน้า
งาน ตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
3. สรุปและรายงานผล
การดำเนินโครงการไตร
มาสที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อหัวหน้า
งาน ตามโครงสร้างและ
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
1.มีการกำกับและ
ติดตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ใน
แผนงานที่รับผิดชอบ
ประจำปีงบประมาณ
2565 ให้ดำเนินการไป
ตามแผนในโครงการ
และรายงานต่อรายงาน
ต่อรองฯ ตามโครงสร้าง

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน
2. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานของ
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อรองฯ
ตามโครงสร้างและส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน

รองผู้อำนวยการ 20%
1.ควบคุม กำกับและ
1.ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและผู้รับผิดชอบ แผนงานและ
โครงการในกลุ่มงานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการใน
รับผิดชอบประจำปี
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ 2565 ให้
ประจำปีงบประมาณ
ดำเนินการไปตามแผนใน 2565 ให้ดำเนินการไป

5 คะแนน
2. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานของ
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อรองฯ
ตามโครงสร้างและส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
3. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงานของ
แผนงานที่รับผิดชอบใน
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
และรายงานต่อรองฯ
ตามโครงสร้างและส่ง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับงานแผน
1.ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ประจำปีงบประมาณ
2565 ให้ดำเนินการไป

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
โครงการและรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นรายไตร
มาส

หมายเหตุ
4 คะแนน
ตามแผนในโครงการ
และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นราย
ไตรมาส
2. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานของ
แผนงาน/โครงการที่
รับผิดชอบในไตรมาสที่
2 ประจำปีงบประมาณ
2565 ตามแบบฟอร์ม
one page รายไตรมาส
และส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
งานแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

5 คะแนน
ตามแผนในโครงการ
และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นราย
ไตรมาส
2. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานของ
แผนงาน/โครงการที่
รับผิดชอบในไตรมาสที่
2 ประจำปีงบประมาณ
2565 ตามแบบฟอร์ม
one page รายไตรมาส
และส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
งานแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
3. ควบคุม กำกับและ
ติดตามผู้รับผิดชอบ
แผนงานและ
ผู้รับผิดชอบโครงการใน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบให้
สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานของแผนงาน
ที่รับผิดชอบในไตรมาส
ที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ตาม
แบบฟอร์ม one page
รายไตรมาสและส่งไฟล์

พันธกิจ

ตัวชี้วดั

5.1.2 การดำเนินงานตามตัวชี้วดั ที่
ได้รับมอบหมาย (สบช,สถาบัน,สภา,
QA, สภาการพยาบาล)
- รองฯ (20%)
- หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(12.5%)
- อาจารย์ประจำ (10%)

1 คะแนน

2 คะแนน

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการ
ชี้แจงในเรื่องตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายครบตามเวลา

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังการ
ชี้แจงในเรื่องตัวชี้วัดที่ได้รบั
มอบหมายครบตามเวลา
2. มีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ตาม
แผนการกำกับติดตาม

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
งานแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
1. เข้าร่วมประชุมรับฟัง
1. เข้าร่วมประชุมรับฟัง 1. เข้าร่วมประชุมรับฟัง
การชี้แจงในเรื่องตัวชี้วัดที่ การชี้แจงในเรื่องตัวชี้วัด การชี้แจงในเรื่องตัวชี้วัด
ได้รับมอบหมายครบตาม ที่ได้รับมอบหมายครบ ที่ได้รบั มอบหมายครบ
เวลา
ตามเวลา
ตามเวลา
2. มีการรายงานผลการ
2. มีการรายงานผลการ 2. มีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้
ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ดำเนินการตามตัวบ่งชี้
ตามแผนการกำกับติดตาม ตามแผนการกำกับ
ตามแผนการกำกับ
3. เขียนหรือมีส่วนร่วมใน ติดตาม
ติดตาม
การเขียนรายงานตัวชีว้ ัด 3. เขียนหรือมีส่วนร่วม 3. เขียนหรือมีส่วนร่วม
และจัดทำแฟ้มเอกสาร
ในการเขียนรายงาน
ในการเขียนรายงาน
หลักฐานตามกำหนดเวลา ตัวชี้วัด และจัดทำแฟ้ม ตัวชี้วัด และจัดทำแฟ้ม
เอกสารหลักฐานตาม
เอกสารหลักฐานตาม
กำหนดเวลา
กำหนดเวลา
4. มีส่วนร่วมหรือจัดทำ 4. มีส่วนร่วมหรือจัดทำ
แผนและร่วมดำเนินการ แผนและร่วมดำเนินการ
พัฒนาจากผลการ
พัฒนาจากผลการ
ประเมินเป็น
ประเมินเป็น
Improvement plan Improvement plan
ที่สอดคล้องกับ
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานของ
แผนปฏิบัติงานของ
วิทยาลัย
วิทยาลัย
5. ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายเป็นปัจจุบัน

พันธกิจ

ตัวชี้วดั
1 คะแนน

2 คะแนน

5.1.3 การจัดการความรู้ (KM)
วงรอบที่ 1 (5%)

วงรอบที่ 2 (5%)

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

1. เข้าร่วม/มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้

1. เข้าร่วม/มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้
2. มีการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์

1. มีการนำองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้

1. มีการนำองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้
2. มีการรายงานการ
สังเคราะห์ความรูห้ รือมี
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ

1. เข้าร่วม/มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้
2. มีการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์
3 เข้าร่วมแลกเปลีย่ น
กับหน่วยงานภายนอก
หรือระหว่าง COP
1. มีการนำองค์ความรู้
ประยุกต์ใช้
2. มีการรายงานการ
สังเคราะห์ความรู้หรือมี
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
3. ส่งรายงานสรุปตาม
เวลาที่กำหนด

การพัฒนาตนเอง 6. การพัฒนาตนเอง (5%)
6.1 ความก้าวหน้าในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระบบ E-English
online (3%)
วงรอบที่ 1

10-19

วงรอบที่ 2 (ร้อยละของความก้าวหน้าที่
5%
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวงรอบที่ 1)
6.2 การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ความสมบูรณ์ของการใช้
(2%)
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์
1.มีการเปิดใช้ข้อมูล
e-สารบรรณ สม่ำเสมอ
2.ไม่มีหนังสือค้าง
3.จัดเก็บใน Folder
(การตรวจสอบความ

20-29

30-39

40-49

≥50

10%

15%

20%

25%

การมีส่วนร่วมในการตอบ
แบบสำรวจ ตามทีว่ ิทยาลัย
ได้รับมอบหมายจากหน่วย
งานต่างๆ รวมทั้งแบบ
สำรวจภายในหน่วยงาน
(จำนวนครั้งในการเข้าตอบ
แบบสอบถาม)

มีการใช้ฐานข้อมูล
บุคลากร สำหรับการลา
ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง
ระบบ (HR)

มีการใช้ฐานข้อมูล
ดำเนินได้ครบตาม
พัฒนาบุคลากร สำหรับ รายละเอียดของทั้ง 4
การไปราชการ และการ ด้าน
ประชุม/อบรม ภายใน/
ภายนอกวิทยาลัย
พร้อมทั้งบันทึกผล
ยืนยันได้ถูกต้องไม่มี
หนังสือไปราชการค้าง

พันธกิจ

การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมให้
องค์กรบรรลุ
ความสำเร็จตาม
บทบาทหน้าทีข่ อง
ตน

ตัวชี้วดั
1 คะแนน
สม่ำเสมอของการใช้ระบบ
e-สารบรรณทุกวันจันทร์
เวลา 16.30 น.)
7.การมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจสถาบัน (7%)
7.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตติ าม
<3.50
บทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบ (2%)
7.2 การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ 1. ได้รับมอบหมายงานตาม
องค์กรบรรลุความสำเร็จ อิงงานตาม
โครงสร้าง
โครงสร้าง ให้คะแนนเป็นกลุ่ม (5%)

2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ

3.50-3.83

3.84-4.17

4.18-4.51

>4.51

1. ได้รับมอบหมายงานตาม
โครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำแผนงาน
ของกลุ่มงาน

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนงานของกลุ่มงาน
3. ดำเนินการตามแผน
ของกลุ่มงานในระยะเวลา
ทีก่ ำหนด

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนงานของกลุ่มงาน
33 ดำเนินการตามแผน
ของกลุ่มงานใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
4. มีการกำกับติดตาม
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับงานให้ลุล่วงไปได้

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนงานของกลุ่มงาน
3. ดำเนินการตามแผน
ของกลุ่มงานใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด
4. มีการกำกับติดตาม
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับงานให้ลุล่วงไปได้
5. ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด

4 คะแนน
ในระบบ ระบบ(HRD)

5 คะแนน

