๑

ตัวชี้วัด
สําหรับบุคลากรสายการสอน
ดานการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑
ประสิทธิผลดานการวางแผนการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๒
ประสิทธิผลดานการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ ๓
ประสิทธิผลดานการบริหารจัดการรายวิชา
ตัวชี้วัดเฉพาะ
ประสิทธิผลในการดูแลนักศึกษาตามบทบาทของอาจารยประจําชั้น
ดานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๔
การเขารวมกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๕
ประสิทธิผลในการดูแลนักศึกษาตามบทบาทของอาจารยเวรสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๖
ผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมกิจกรรมครอบครัว
ดานการวิจัยและผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑
สรางผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับและขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒
สรางผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับตามระบบและกลไกขององคกร
ตัวชี้วัดที่ ๘
ดําเนินการใหเกิดผลงานจากการจัดการความรูใหเปนที่ยอมรับตามระบบและกลไก
ขององคกร
ดานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ ๙
ใหบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ
ดานพัฒนาองคกร
ตัวชี้วัดที่ ๑๑
ผลการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๒
การมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (รวมทั้ง
ตัวชี้วัดตาม PA สบช. สภาการพยาบาล สถาบันสมทบ)
ตัวชี้วัดที่ ๑๓
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายองคกร
ตัวชี้วัดที่ ๑๔
สมรรถนะดานภาษาเพื่อตอบสนองความตองการและเชื่อมั่น ในเครือขายทั้งใน
ระดับชาติและอาเซียน
หมายเหตุ
กรณีที่อาจารยที่เปนเวรตรวจการณ ใหใชตัวชี้วัด ๕.๒
กรณีที่อาจารยที่ไมใชหัวหนางาน/กลุมวิชา แตไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบตัวบงชี้ใหใชตัวชี้วัด
๑๒.๒

๒

ดานการเรียนการสอน
KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๑.
ประสิทธิผลดาน
การวางแผนการ
เรียนการสอน

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

๕
๘
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มี มคอ. และแผนการสอนที่สมบูรณโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง กอนเปดภาคการศึกษา
๒. ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ/หรือ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มี
บันทึกหลังการสอนทุกครั้ง
๓. ใชการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู ขอสอบสอดคลองกับผังการออกขอสอบและสง
แบบวัดพรอมเฉลย/เกณฑการใหคะแนน กอนสอบอยาง
นอย ๒ สัปดาห
๔. สงคะแนนสอบ /ผลประเมินภายหลังการสอบไมเกิน ๑
สัปดาห และนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการ
สอน
๕. รวมมือในการดําเนินงาน และพัฒนาการจัดการเรียน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใหเกิดผลดีแกองคกร
๖. คาคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอนในภาพรวม มากกวา
๔.๐๐ และในแตละรายวิชามากกวา ๔.๐๐
๗. มี การวิจัยในชั้นเรียน / นวัตกรรม / E-learning เพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู หรือมีการวิจัยเพื่อ
สรางรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค
๘. มีผลงานเดนดานการจัดการเรียนการสอน เปนที่ยอมรับ
ของสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร

๓

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๒.
ประสิทธิผลดาน
การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ

๑
๑-๒
ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
๓-๔ ๕
๖
ขอ ขอ ขอ

๕
๗
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีแผนการนิเทศรายสัปดาห และบันทึกหลังการสอน ทุก
หนวยฝก
๒. มีแผนการสอนในคลินิก อยางนอย ๑ เรื่อง ครบทุกหนวย
ฝก
๓. เขารวมประชุมกอนการเปดรายวิชา และประเมินรายวิชา
รวมแกปญหาและขึ้นปฏิบัตินิเทศงานแทนเมื่อเพื่อนรวม
ทีมมีปญหาเพื่อใหเกิดผลดีแกนักศึกษา
๔. สงผลคะแนนการฝกปฏิบัติภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห
หลังสิ้นสุดหนวยการฝก
๕. คาคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอนในภาพรวม มากกวา
๔.๐๐ และในแตละรายวิชาเทากับหรือมากกวา ๔.๐๐
๖. ประเมินผลตรงกับความเปนจริง บันทึกเหตุการณปญหาที่
เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไขไดทันเวลา
๗. ทําวิจัยหรือผลงานวิชาการในคลินิกเพื่อนํามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

๔

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๓.
ประสิทธิผลดาน
การบริหารจัดการ
รายวิชา

๑
๑-๒
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๓-๔ ๕-๖ ๗
ขอ ขอ ขอ

๕
๘
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มี มคอ. ๓ / มคอ. ๔ กอนเปดปการศึกษา ๔ สัปดาห และ
ผานการวิพากษ ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ (ตรวจสอบจาก
ฐานขอมูล มคอ.)
๒. มีการควบคุม ติดตามการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
กําหนดการเรียนการสอน และแกไขปญหาไดทันทวงที
๓. มีการวิพากษขอสอบ และมีแบบวัด /แบบประเมินพรอมใช
กอนการสอบอยางนอย ๑ สัปดาห และ/หรือมีแบบ
ประเมินพรอมใช
๔. จัดทํา มคอ. ๕ / มคอ. ๖ สงภายใน ๔ สัปดาหหลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน
๕. มีผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู ที่สอดคลอง
ครบถวนตามที่ระบุไวใน มคอ. ๓ และ ๔ และสงผลการ
เรียนรูที่ผานการวิพากษในระยะเวลาที่กําหนด
๖. มีแฟมรายวิชาที่สมบูรณ ครบถวน ตามเกณฑประกัน
คุณภาพ
๗. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนที่รับผิดชอบ ≥ ๓.๕๑ และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการเรียนการสอนที่
รับผิดชอบ
๘. นําผลการประเมินสูการปรับปรุงรายวิชาในปตอไป (ระบุใน
มคอ. ๕/๖)

๕

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดเฉพาะ
ประสิทธิผลในการ
ดูแลนักศึกษาตาม
บทบาทของอาจารย
ประจําชั้น
(เฉพาะอาจารย
ประจําชั้น)

๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒
๓
๔
ขอ ขอ ขอ

๕
๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. ติดตามเกี่ยวกับความประพฤติ ผลการเรียน การรวม
กิจกรรม การไดรับบริการทุนการศึกษา และสิทธิตางๆ
ของนักศึกษาที่อยูในการดูแลเปนลายลักษณอักษร
๒. เขาพบนักศึกษา ตามตารางที่กําหนด อยางนอยรอยละ
๘๐ และมีการบันทึกการเขาพบอยางตอเนื่อง
๓. เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของชั้นป อยางนอย
รอยละ ๘๐
๔. สงสรุปการลา และใบลาตางๆ ของนักศึกษาใหงาน
ทะเบียน ภายใน ๒ สัปดาหหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๕. นักศึกษาในชั้นปมีผลงานทางวิชาการหรือดานคุณธรรม
จริยธรรมเปนทีย่ อมรับในหรือนอกองคกร

๖

ดานกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒
๓
๔
ขอ ขอ ขอ

๕
๕
ขอ

ตัวชี้วัดที่ ๕.
ประสิทธิผลในการ
ดูแลนักศึกษาตาม
บทบาทของอาจารย
เวรสุขภาพ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. ปฏิบัติตามหนาที่ในการอยูเวรสุขภาพครบถวน ตามเวลา
ตามคําสั่งการปฏิบัติหนาที่อาจารยเวรสุขภาพ ๑-๖ ครั้งใน
รอบ ๖ เดือน
๒. สอนและใหคําปรึกษานักศึกษา รวมทั้งแกไขปญหาทีเกิดขึ้น
อยางทันทวงที รายงานและสงตอตามลําดับ
๓. มีบันทึกรายงานเวรสุขภาพ สุขภาพนักศึกษาและปญหาที่
เกิดขึ้น ในสมุดเวรทุกครั้งหลังอยูเวร (ดูจากสมุดเวร)
๔. มีการประชุม อบรม นักศึกษาเพื่อใหความรูดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิตณ.หอประชุม
หลังสวดมนต
๕. พักในหองเวรที่วิทยาลัยกําหนดเพื่อความสะดวกและ
สามารถแกปญหาภายในหอพักไดทันทวงที (ดูจากสมุด
เซ็นชื่อหองเวร)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัตบิ ทบาทของ
อาจารยเวรตรวจ
การณ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. ปฏิบัติตามหนาที่ในการอยูเวรตรวจการณ ครบถวนตาม
คําสั่ง
๒. ปฏิบัติตามหนาที่ในการอยูเวรตรวจการณ ตามเวลาและ
สามารถตืดตอไดงาย
๓. ใหคําปรึกษาบุคลากร/นักศึกษา รวมทั้งแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นอยางทันทวงที รายงานและสงตอตามลําดับ
๔. มีบันทึกรายงานเวรและปญหาที่เกิดขึ้น ในสมุดเวรทุกครั้ง
หลังอยูเวร (ดูจากสมุดเวร)
๕. รวมกิจกรรมของวิทยาลัยที่อยูในชวงเวลาที่การอยูเวร

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๔.
การเขารวมกิจกรรม
และผลสัมฤทธิ์ของ
การเขารวมกิจกรรม

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. ดําเนินการในบทบาท กรรมการโครงการพัฒนานักศึกษา/
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เทากับหรือมากกวารอยละ ๗๐ ของกิจกรรมทั้งหมด
๓. ไดรับความไววางใจจากนักศึกษาโดยการไดรับเชิญจาก
นักศึกษาให เปนกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม/ โครงการ
หรือกรรมการชมรม
๔. มีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณ
ขององคกร (ดูจาก PA)
๕. เปนผูริเริ่มหรือขับเคลื่อนโครงการรวมกับนักศึกษา จน
ผลงานนักศึกษาไดรับการนําเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

๗

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๖.
ผลสัมฤทธิ์ของการ
เขารวมกิจกรรม
ครอบครัว

๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒ ๓-๔ ๕-๖
ขอ ขอ ขอ

๕
๗
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. มีการเขารวมกิจกรรมครอบครัวเดียวกัน รอยละ๗๐ ของ
กิจกรรมทั้งหมด (ดูจากแฟมครอบครัว)
๒. พื้นที่ครอบครัวไดรับการดูแลอยางสวยงาม สรางสรรค เปนที่
ชื่นชมของผูอื่น (ดูจากพื้นที่ครอบครัว)
๓. บันทึกการเขารวมกิจกรรม การสะทอนคิด /Intuitive
Writing บันทึกการคัดกรองนักศึกษา และมีการติดตาม
ดูแลอยางตอเนื่อง และสงแฟมครอบครัวตามกําหนด
๔. รอยละ ๙๕ ของนักศึกษาในครอบครัวไมถูกทําโทษ มี
พฤติกรรมคุณธรรมตามที่วิทยาลัยกําหนด (ดูจากคะแนน
ความประพฤตินักศึกษา)
๕. นักศึกษาไดรับรางวัลหรือการยกยองชมเชยจาก สังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรหรือนักศึกษาไดรับรางวัลดาน
คุณธรรมจริยธรรม
๖. มีสวนรวมในการทําโครงการของครอบครัวในเชิงจิตอาสาทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
ตามนโยบายขององคกร (ดูโครงการในรอบการประเมิน)
๗. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ดําเนินการโดยครอบครัว ทีได่ เกียรติบัตร
ยกยองหรือนําเสนอในเวทีระดับชาติ/ นานาชาติ

๘

ดานการวิจัยและผลงานวิชาการ คณะกรรมการวิจัยเปนผูประเมิน
KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด ๗.๑
สรางผลงานวิจัย
เปนที่ยอมรับและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
องคกร

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒
สรางผลงานทาง
วิชาการใหเปนที่
ยอมรับตามระบบ
และกลไกของ
องคกร

๑
๑
ขอ

เปาหมาย
๒
๓
๔
๒
๓
๔
ขอ ขอ ขอ

๕
๕
ขอ

๑
ขอ

๒
ขอ

๕
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ แตตองมีการดําเนินการขอ ๑
๑. มีงานวิจัยที่เปนไปตามระบบและกลไกการวิจัย
๒. งานวิจัยไดรับการสนับสนุนทุนจากภายนอกตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา
๔. ผลงานวิจัยเผยแพรในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
proceeding (๐.๒๕ คะแนน)
๕. ผลงานวิจัยเผยแพรทางวารสารที่ไดคะแนน ๐.๕ – ๑
คะแนน (ไดขอ ๕ นับรวมขอ ๔ ดวย)
หมายเหตุ
๑. หากงานวิจัยเรื่องใดไมดําเนินการตามระบบและกลไกการ
วิจัย ซึ่งเปนเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยเรื่องนั้นไมสามารถนําไปสูการนับคะแนนได
๒. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธนับ ๑ ขอ คือ เกณฑ
ขอ ๔ หรือ ๕ ขึ้นกับแหลงเผยแพร และใชประเมินได
วงรอบเดียวตามหลักฐานวาการเผยแพรนั้นอยูในวงรอบใด
ของการประเมิน
๓. หากนําเสนอเวที ๐.๒๕ มากกวา ๑ เวที สามารถนําคะแนน
รวมกันได เชน นําเสนอ ๒ เรื่อง ๆละ ๐.๒๕ = ๐.๕
คะแนน
๔. ผลงานนําเสนองานวิจัยนับได ๒ วงรอบ
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ แตตองมีการดําเนินการขอ ๑
๑. มีผลงานทางวิชาการที่เปนไปตามระบบและ กลไกการผลิต
ผลงานทางวิชาการและหรือมีสวนรวมในการสรางหรืออาน
ผลงานวิชาการตามมาตรฐานขององคกร
๒. ผลงานวิชาการดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
๓. ผลงานวิชาการไดรับลิขสิทธิ์ทางวิชาการ (ISBN)
๔. ผลงานวิชาการนําไปเผยแพรและใชประโยชน (มีหลักฐาน
ประกอบ นับได ๒ วงรอบ)
๕. สรางรายไดจากผลงานวิชาการ (นับได ๒ วงรอบ)

หมายเหตุ อาจารยสามารถเลือกไดระหวางตัวบงชี้ งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการ หากทานใดมีทั้ง ๒ ตัวบงชี้ในแตละ
วงรอบจะนําไปประเมินในสวนของสมรรถนะ

๙

ดานบริการวิชาการและศูนยความเปนเลิศ
คาเปาหมาย
๑ ๒ ๓ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๙
๑ ๒ ๓ ๔
ใหบริการวิชาการเพื่อ ขอ ขอ ขอ ขอ
เสริม สรางความ
เขมแข็งของสังคม
ชุมชน
KPI (ตัวชี้วัด)

รายการหลักฐาน
๑. คําสั่งแตงตั้งการ
ใหบริการวิชาการของ
โครงการ /หนังสือเชิญ
เปนวิทยากรภายใน
๒. หนังสือเชิญเปน
วิทยากรภายนอก/
กรรมการเครือขาย/
ผูทรงคุณวุฒิ /ที่ปรึกษา
๓. หลักฐานที่แสดงถึง
การนําความรูและ
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการมาใชใน
การสอน การวิจัย เชน
แผนสอน หรือ
โครงการวิจัย
๔. รายงานการประชุม
การประเมินประโยชน
หรือผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการ
๕. เอกสาร หลักฐานการ
เผยแพรผลงานจาก
ใหบริการวิชาการแก
สังคมในระดับชาติ /
เขาคลังความรูทาง
สุขภาพ

เกณฑมาตรฐาน
๕
๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ๑. รวมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญไมนอย
กวา ๒ กิจกรรมใน ๑รอบการประเมิน (ใหบริการวิชาการ หรือ
เปนวิทยากรภายใน)
๒. สราง/พัฒนาเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการในการ
สรางความเขมแข็งแกชุมชน (เชน กรรมการเครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรภายนอก) โดยใหบริการอยางนอย ๑
ครั้ง/ป (นับตั้งแตรอบการประเมินครั้งแรก)
๓. พัฒนาความเชี่ยวชาญอาจารยโดยนําความรูประสบการณจาก
ใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนหรือการวิจัย อยาง
นอย ๑ เรื่อง/ป
๔. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมินประโยชนผลกระทบจากการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ไมนอยกวา ๑ กิจกรรมใน ๑ รอบ
การประเมิน
๕. เผยแพรผลงานจากใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติ (เชน
การนําเสนอ good practice การสังเคราะหองค ความรูเปน
บทความวิชาการเขาคลังความรู หนังสือ เปนตน)

๑๐

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด ๑๐
การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานศูนยความ
เปนเลิศดานการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เปาหมาย
เกณฑมาตรฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. ใหความสนใจและตระหนักในนโยบายของศูนยความเปนเลิศดาน
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
๒. เขารวมกิจกรรมของศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ๑ - ๒ ครั้งตอรอบการประเมิน
๓. เขารวมกิจกรรมของศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุจํานวน มากกวา ๒ ครั้ง ของรอบการประเมิน
(กิจกรรมของศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ไดแก)
- กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
- กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม: รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
- กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ
- กิจกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
- กิจกรรมอื่นๆของศูนย

๔. บูรณาการ การใหบริการสุขภาพและบริการวิชาการที่เกี่ยวของ
กับผูสูงอายุ (นอกศูนย)
๕. มีการผลิต/สรางองคความรูดานการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
สงเขาคลังความรูของศูนย 1 เรื่อง/ป (องคความรู อาจเปน
ผลงานวิจัยดานผูสูงอายุ บทความเกี่ยวกับผูสูงอายุ องคความรูที่
เกิดจากการสังเคราะหจากการประชุมผูสูงอายุ นวตกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุ และอื่นๆ)

๑๑

ดานพัฒนาองคกร
เปาหมาย
เกณฑมาตรฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๑
๑-๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ประสิทธิผลการ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. มี Job description ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน (work
ปฏิบัติงานและพัฒนา
flow) และปฏิบัติตามอยางครบถวน
ตนเองตามเกณฑที่
๒. จัดทํา PA ครอบคลุมภาระงานและตัวชี้วัด และสงภายในเดือน
วิทยาลัยกําหนด
แรกของรอบการประเมิน (เดือน ต.ค.และ เม.ย.)
๓. ภาระงานสอนไมนอยกวาเกณฑที่กําหนด
อาจารยไมนอยกวา ๘ หนวย/ปกศษ.
รองผูอํานวยการไมนอยกวา ๖ หนวย/ปกศษ.
๔. มีการทําแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อสรางความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและภาระงานที่เกี่ยวของ
๕. พัฒนาตนเองครบถวนตามแผนและเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
และมีการนําความรูไปเผยแพร เชน การนําเสนอในที่ประชุม
บนเว็บไซด เอกสารเผยแพร หรือ KM (ดูจากฐานขอมูลพัฒนา
บุคลากร)
๖. มีการนําความรูไปใชประโยชน เชน การนําเนื้อหาความรูที่ได
จากการประชุมไปใชสอนนักศึกษา โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนางานที่แสดงวานําความรู ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
พัฒนางานที่รับผิดชอบ (ดูจากมคอ.หรือโครงการ)
KPI (ตัวชี้วัด)

๑๒

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑
การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย
(อาจารยที่ไมได
รับผิดชอบตัวบงชี้)

เปาหมาย
เกณฑมาตรฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. นํากระบวนการประกันคุณภาพไปใชในการดําเนินงานในสวนที่
รับผิดชอบ
๒. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐
๓. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐
และมีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับกลุม/ฝาย ๑ ตัวบงชี้
๔. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐
และมีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับกลุม ฝาย ๑ ตัวบงชี้ และมีผลการดําเนินงาน
ในระดับที่ดีมาก
๕. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๙๐
และมีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับกลุม ฝาย ๒ ตัวบงชี้

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒
๑-๒ ๓ ๔ ๕ ๖-๗ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ระดับความสําเร็จของ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. มีแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมเกณฑแตละตัวบงชี้ที่ไดรับ
การดําเนินงานดาน
มอบหมาย
คุณภาพ
๒. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก และหรือวงจรคุณภาพ
(PDCA) ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
(เชน ตัวชี้วัดประกัน
๓. รวบรวม/จัดทํารายเอกสารหลักฐาน เขียน SAR ในตัวบงชี้ที่
คุณภาพการศึกษา/
รับผิดชอบ สงภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดตาม คํารับรอง
๔. รอยละ ๙๐ ของตัวบงชี้มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
การปฏิบัติราชการของ
๕. รอยละ ๙๐ ของตัวบงชี้มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและ
สบช.)
มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
๖. ประสานการทํางานกับทุกสวนงานที่ไดรับมอบหมายและสราง
(อาจารยที่ไมได
เครือขายความรวมมือเพื่อใหงาน มีประสิทธิภาพสูงสุด
รับผิดชอบตัวบงชี้)
๗. สรางผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สงผลใหงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไดรับการยอมรับจากบุคคล
ภายนอก

๑๓

เปาหมาย
เกณฑมาตรฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตัวชี้วัด ๑๓
๑-๓ ๔-๕ ๖ ๗-๘ ๙ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ระดับความสําเร็จของ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. ไดผา นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครบตามหลักสูตร
การปฏิบัติงานเปนไป
๒. ปฏิบัติงานตรงตามเวลา ไมมาปฏิบัติงานสายและปฏิบัติตาม
ตามเปาหมายของ
ระเบียบวาดวยระเบียบการลาปวย ลากิจ และลาพักรอน
องคกร
๓. เขารวมกิจกรรมประจําจังหวัดที่ไดรับแตงตั้ง กิจกรรมรับเสด็จ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวารอยละ ๗๐
๔. ปฏิบัติวาดวยการยืมเงิน การคืนเงินไปราชการ / การจัด
กิจกรรมโครงการอยางถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัยและ
กระทรวงการคลัง
๕. มีการใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมมีเอกสารคางอาน (ดูจากระบบ)
๖. มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน / โครงการขยะรีไซเคิล และ
การดูแลความสะอาดเรียบรอยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
๗. มีสวนรวมในการเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจางของวิทยาลัย อยางนอย ๑ ครั้งในรอบการ
ประเมิน
๘. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่วิทยาลัยกําหนดและสรางชื่อเสียงให
เกิดขึ้นกับวิทยาลัย
๙. ลงบันทึกขอมูลของตนเองในฐานขอมูลอยางตอเนื่อง เปน
ปจจุบัน
KPI (ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ ๑๔
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
มีสมรรถนะดานภาษา ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
เพื่อตอบสนองความ
ตองการและเชื่อมั่นใน
เครือขายทั้งใน
ระดับชาติและ
อาเซียน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๒. มีการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
อยางนอย ๑ ครั้งตอป
๓. มีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการยอมรับและ
อางอิงได
๔. มีการเขารวมประชุมในระดับนานาชาติ อยางนอย ๑ ครั้ง/ป
๕. มีการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษเผยแพร

