๑

ตัวชี้วัด
ของบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเขารวมกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของการเขารวมกิจกรรมครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๔ การมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด
ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารทั่วไป
การเงิน
การบัญชี
พัสดุ
การเจาหนาที่
สารบรรณ
ยานพาหนะ
อาคารสถานที่
สนาม
ซอมบํารุง
บรรณารักษ
ทะเบียน วัดและประเมินผล
เลขานุการฝาย
แมบาน
ศูนยความเปนเลิศ

หนา
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๒

ตัวชี้วัดและรายละเอียดเกณฑการใหคะแนน
KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ ๑
การเขารวม
กิจกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ของ
การเขารวม
กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒
ผลสัมฤทธิ์ของ
การเขารวม
กิจกรรม
ครอบครัว

เกณฑการใหคะแนน
เกณฑมาตรฐาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑. เขารวมกิจกรรมประจําจังหวัดที่ไดรับแตงตัง้ กิจกรรมรับเสด็จ
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒. เขารวมกิจกรรม/ เปนกรรมการโครงการพัฒนานักศึกษา/ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ ๗๐-๙๐ ของโครงการทั้งหมด
๓. เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
มากกวารอยละ ๙๐ ของกิจกรรมทั้งหมด
๔. เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
สงผลใหไดรับคําชื่นชมจากสังคมภายในหรือนอก
๕. เปนผูริเริ่มหรือขับเคลื่อนกิจกรรมรวมกับนักศึกษา สงผลใหได
สถาบันไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรยกยองชมเชยจากสังคม
ภายนอก
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ขอ ๑. มีสวนรวมในการดูแลพื้นที่ครอบครัวใหสวยงาม สรางสรรค เปน
ที่ชื่นชมของผูอื่น
๒. มีการเขารวมกิจกรรมครอบครัวเดียวกัน รอยละ ๖๐-๗๐ ของ
กิจกรรมทั้งหมด
๓. มีการเขารวมกิจกรรมครอบครัวเดียวกัน รอยละ ๘๐ขึ้นไป ของ
กิจกรรมทั้งหมด
๔. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของครอบครัวทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีอัตลักษณของสถาบัน
๕. รอยละ ๙๐ ของนักศึกษาในครอบครัวมีพฤติกรรมคุณธรรม
ตามที่วิทยาลัยกําหนด หรือ นักศึกษาไดรับคําชื่นชมยกยองของ
สังคมหรือนักศึกษาไดรับรางวัลดานคุณธรรมจริยธรรม
หรือ นักศึกษาในครอบครัว ไมถูกลงโทษเนื่องจากพฤติกรรม
คุณธรรมตามที่วิทยาลัยกําหนด

๓

เกณฑการใหคะแนน
เกณฑมาตรฐาน
๑
๒ ๓ ๔ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๓
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
ระดับความสําเร็จ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๑. มีสวนรวมในการทําแผนพัฒนารายบุคคล และพัฒนาตนเอง
ของการพัฒนา
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ตนเอง
๒. ไดผานการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครบตามหลักสูตร
๓. เขารวมกิจกรรมการพัฒนาที่วิทยาลัยจัด อยางนอย รอยละ๙๐
(ถูกกําหนดเปนกลุมเปาหมาย)
๔. มีการนําความรูไปเผยแพร เชน การนําเสนอในที่ประชุม บนเว็บ
ไซด เอกสารเผยแพร
๕. มีการนําความรูไปใชประโยชน เชน การนําเนื้อหาความรูที่ได
จากการประชุมไปใชพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม
KPI (ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ ๔
การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
คุณภาพของ
วิทยาลัย
รวมทั้งการ
รับรองสถาบัน
PA สบช.

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

๕ เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ขอ ๑. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๗๐ ขึ้น
ไป
๒. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐ และ
มีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับงาน/ฝาย ๑ ตัวบงชี้
๓. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐ และ
มีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับงาน/ฝาย ๑ ตัวบงชี้ และมีผลการดําเนินงานในระดับที่ด-ี
ขึ้นไป
๔. เขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ ๘๐ และ
มีสวนรวมในการดําเนินงานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับงาน/ฝาย ๒ ตัวบงชี้ และมีผลการดําเนินงานในระดับที่ดี
มาก
๕. มีสวนผลักดันใหกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสวน
งานที่รับผิดชอบไดรับการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป

๔

KPI (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด ๕
ระดับ
ความสําเร็จของ
การปฏิบัติงาน
เปนไปตาม
เปาหมายของ
องคกร

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. ปฏิบัติงานตรงตามเวลา ไมมาปฏิบัติงานสายและปฏิบัติตาม
ขอ
ระเบียบวาดวยระเบียบการลาปวย ลากิจ และลาพักรอน
๒. มี Job description ระบบและกลไกการทํางาน (Work Flow)
และปฏิบัติงานตามอยางครบถวน
๓. ปฏิบัติวาดวยการยืมเงิน การคืนเงินไปราชการ และเงินอื่นๆ
ถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัยและกระทรวงการคลัง
๔. มีการใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคสไดอยางมีประสิทธิภาพ
(หรือเขารวมประชุมรับรูขาวสาร เฉพาะผูไมไดใชระบบ)
๕. มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน / โครงการขยะรีไซเคิล และ
การดูแลความสะอาดเรียบรอยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม
๖. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่วิทยาลัยกําหนดและสรางชื่อเสียงให
เกิดขึ้นกับวิทยาลัย

๕

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑
ระดับคุณภาพ
ของเว็บไซต

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๒
ระดับคุณภาพ
ของการดูแล
ระบบฐานขอมูล

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑-๒ ๓-๔ ๕-๖ ๗-๘ ๙ ๑. มีขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัย โครงสรางฝาย/งาน และมี
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
ตั้ง หมายเลขโทรศัพท สําหรับติดตอหนวยงานภายในสังกัด มี
ผูรับผิดชอบเว็บไซตและขอมูลเผยแพรอยางชัดเจนและสามารถ
ติดตอได
๒. มีผังเว็บไซต (Site map)
๓. มีเว็บเพจของหนวยงานภายใตฝาย อยางนอย 1 ระดับ
๔. มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกตอง อานออกไดโดยไม
ผิดเพี้ยน
๕. มีการเชื่อมโยงขอมูลตองไมเกิดหนาวางเปลาหรือปรากฏ
ขอความผิดพลาดของโปรแกรม
๖. มีรูปแบบ โครงสรางสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสม สื่อ
ถึงภาพลักษณที่ดีตอองคกร มีการใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ขององคกรที่ถูกตอง
๗. มีการจัดหมวดหมูขอมูลดี และขอมูลสําคัญงายตอการเขาถึงไม
ควรอยูลึกเกินไป
๘. มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเปนที่นาสนใจ และสะดวกตอ
การใชงาน
๙. มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและทันสมัยอยูเสมอ

๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. มีแผนการดูแลระบบเครือขายและฐานขอมูล เพื่อสามารถใช
งานไดและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ขอ
๒. มีการจัดทําและดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เปนปจจุบันเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจและนําไปใชไดทุก
พันธกิจ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศไมต่ํากวา
๓.๕๑ ทั้งภาพรวมและรายขอ และนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๔. มีการตรวจและบํารุงรักษา Computer Network ทั่วทั้วิทยาลัย
สามารถปฏิบัติงานได ไมนอยกวา๘๐%
๕. ติดตามการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสบช.กับวิทยาลัยในทุกฐาน
ตามที่สบช.กําหนด

๖

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานบริหารงานทั่วไป
KPI (ตัวชี้วัด)
งานบริหารงาน
ทั่วไป
ระดับ
ความสําเร็จของ
งานบริหารงาน
ทั่วไป

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ

๕ ๑. จัดระบบการทํางานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปใหเปนระบบ มี
ขอ
ขอบเขตและผังการทํางานที่ชัดเจน
๒. ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงานทั่ วไป
ในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหาร อาคาร
สถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูล
และสถิติ งานระเบียบแบบแผน งาน สัญญา เปนตน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเลขานุการ เชน งานโต ตอบ
หนังสือ แปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและ
งาน พิธีกรรมตาง ๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทํา
รายงานการประชุมรายงานอื่น ๆ ติดตามผลการปฏิบั ติ ตามมติ
ที่ประชุม เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของสําเร็จ เรียบรอยและ มีประสิทธิภาพ
๓. ติดตามงานในสํานักงานเพื่อใหสามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
การติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือ
(MOU) อยางนอย ๑ รายการ
๔. ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
 หรือวิจัยดานการ
บริหารงานทั่วไป จัดทําเอกสารวิชาการ คู  มือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เผยแพร ผลงานทางดานการบริหารงานทั่วไป
เพื่อพั ฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
บริหารทั่วไป ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อให สามารถปฏิบัติงานได อยาง
ถูกตอง มี ประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่
ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ รวมทั้งทําหนาที่กําหนดแผนงาน มอบหมายงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ให  คําปรึกษา ปรับปรุงแก  ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก  ไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๗

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานการเงิน
KPI (ตัวชี้วัด)
งานการเงิน
การเบิกจายให
ดําเนินการโดย
ถูกตองตาม
ระเบียบ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๔ ๕-๖ ๑. จัดทํารายการรับ- จายเงินอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบ
ขอ ขอ
เอกส ารการ เบิกจายเพื่อใหถูกตองตามระเ
บ ียบและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา
๒. เรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตาม นโยบาย (รัฐบาล เขตบริการ
สุขภาพ สบช. และจังหวัด)
๓. ศึกษา วิเคราะห และเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิ บ ัติงานดานการเงินกา รงบประมาณและบัญชี เพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. ใหคําปรึกษาเพ ื่อหาแนว ทางการแก ไขปญหา ขอขัดข องในการ
ปฏิบัติงานในหนวยง านที่รับผิดชอบเพื่อใหการปฏิบัติงา นบรรลุ
ตาม เปาหมายและการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองเพื่อใช
ในการตัดสินใจของผูบริหาร
๕. ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการบัญชีอยางถูกตอง ประหยัด ไม
ถูกทวงติงจากการตรวจสอบของกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอก
๖. มีฐานขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการรับ- จายเงิน อยางเปน
ระบบ มีขอมูลเปนปจจุบัน สามารถใชในก ารตัดสินใจของ
ผูรวมงานและผูบริหาร

๘

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานการบัญชี
KPI (ตัวชี้วัด)
งานการบัญชี
ผลสําเร็จของ
งานการบัญชี

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๑-๒ ๓-๔ ๕ ๖-๗ ๘ ๑. ดําเนินการเบิกเงินทุกประเภทของวิทยาลัยใหรวดเร็ว ทันเวลา
ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ๒. จัดทําบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีใหเปนปจจุบัน
๓. จัดทํารายงานฐานะทางการเงินของวิทยาลัย รายงาน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ สบช.ทุกเดือน
๔. จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินที่เปนเงินรายได ของ
วิทยาลัยรวมทั้งเงินโครงการตางๆ ใหถูกตองและทันเวลา
๕. เก็บรักษาเอกสารใบสําคัญคูจายไมใหเกิดการสูญหายและ
ถูกตองตามระเบียบ
๖. ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการบัญชีอยางถูกตอง ประหยัด ไม
ถูกทวงติงจากการตรวจสอบของกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอก
๗. ผลการประเมินการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของสวนราชการ
ไดไมต่ํากวา ๓.๕ ในรอบการประเมิน
๘. มีฐานขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบัญชี อยางเปนระบบ มี
ขอมูลเปนปจจุบัน สามารถใชในการตัดสินใจของผูรวมงานและ
ผูบริหาร

๙

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานพัสดุ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานพัสดุ
ระดับ
ความสําเร็จของ
งานพัสดุ

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

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๗ ๑. กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการ
ขอ
ตัดสินใจในการจัดหา
๒. จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมตามเวลาที่กําหนด
๓. การทําสัญญา ก ารจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย ลงทะเบียนคุม
ทรัพยสินตามแบบ ฟอรมเพื่อสงมอบใหกับหนวยงานที่
รับผิดชอบอยางมีลายลักษณอักษร
๔. การควบคุม การใช การเก็บรักษาพัสดุที่ไดมาอยางเปนระบบ
และประหยัดและถูกตองตามระเบียบ ของทางราชการ
๕. สรุปผลการตรวจ สอบการรั บ -จายพัสดุป ระจําป รายงานตอผู
บังคับบัญชาและดําเนินการจัดจําหนายตามระเบียบและ
ทันเวลา
๖. ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ไมถูกทวงติงจากการตรวจสอบจาก
กรรมการทั้งภายในและภายนอก
๗. มีฐานขอมูลและสารสน เทศเกี่ยวกับการรับ- จายพัสดุ และพัสดุ
ในครอบครอง ที่เปนปจจุบัน สามารถใชในการตัดสินใจของ
ผูรวมงานและผูบริหารได

๑๐

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานการเจาหนาที่
KPI (ตัวชี้วัด)
งานการ
เจาหนาที่
ผลสําเร็จของ
ดานการ
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนด
ขอ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน
การสรร หา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การทําจัด
ทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล เปนตน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
๒. จัดทําเอกสารการศึกษา กฎระเบียบ การรวบรวมขอมูล สถิติ
สรุปรายงาน เพื่อประกอบการดําเนินงานที่เกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ
๓. จัดทําคูมือมาตรฐานหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
๔. แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ อยางนอย ๑
เรื่อง
๕. มีฐานขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร อยางเปนระบบ
เปนปจจุบัน สามารถใชในการตัดสินใจของผูรวมงานและ
ผูบริหาร

๑๑

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานสารบรรณ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานสารบรรณ
คุณภาพ
ระบบงานสาร
บรรณ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. รับ-แยก-ตัด-คัดกรอง การจัดสงหนังสือมีความถูกตอง และ
ขอ
รวดเร็ว
๒. แจงเวียนหนังสือภายในสวนราชการ โดยตองดําเนินการแจง
เวียนภายใน ๒ ชั่วโมงหลังจากที่หนังสือเวียนจัดทําแลวเสร็จ
๓. พิมพและตรวจสอบหนังสือสงออก ถูกตองสมบูรณ มีความ
ผิดพลาดไมเกิน รอยละ ๕
๔. ติดตามและตรวจสอบการรับ-สงหนังสือทาง สารบรรณ
อิเล็กทรอนิค ใหทันเวลาและทั่วถึง ถูกตอง
๕. มีการจัดเก็บหนังสือเขาออก อยางเปนระบบ เปนปจจุบนั
สามารถใชในการตัดสินใจของผูรวมงานและผูบริหาร

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานยานพาหนะ
KPI (ตัวชี้วัด)
งานยานพาหนะ
คุณภาพงาน
ยานพาหนะ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. มีความพรอมในการใชงาน หมายถึง การที่สภาพยานพาหนะ
ขอ
สามารถใชงานไดโดยใชการตรวจสอบความสมบูรณของ
อุปกรณ สวนควบคุมของรถ เชน ไฟเลี้ยว ไฟหลัง ไฟหนาฯ
เบรก ระบบ โชกอัพ ชวงลาง หมอน้ําและเชื้อเพลิง ฯลฯ
๒. แตงกาย มารยาทในการใหบริการ และมีจิตบริการเปนที่พอใจ
ของผูใชบริการ
๓. อุปกรณในรถพรอมใช สะอาด ทําความสะอาดรถทุกสัปดาห
๔. ใหบริการไดรวดเร็ว/ทันเวลา ชวยประหยัดคาใชจายในการซอม
บํารุงรักษา
๕. ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ไมมีอุบัติเหตุในรอบการ
ประเมิน

๑๒

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานอาคารสถานที่
KPI (ตัวชี้วัด)
งานอาคาร
สถานที่
ระดับ
ความสําเร็จของ
การดูแลอาคาร
สถานที่

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

เกณฑมาตรฐาน
๑. ดําเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย เปน
ระเบียบและสวยงาม เปนที่ชื่นชมของผูอื่น
๒. จัดการซอมแซมครุภัณฑ ระบบฯและติดตามก ารซอม ให
ครุภัณฑอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และทันการณ
๓. ดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่เพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลด
คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
๔. การใหบริการในสวนที่รับผิดชอบ เชนหองประชุม หัองเรียน
หอพัก โรงอาหารและสถานที่ตางๆ เพื่อใหผูใชบริการสามารถ
ใชหอง/สถานที่ไดตรงกับความตองการและมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําจัดปลวกของวิทยาลัย
ไมใหเกิดขึ้นในสวนที่รับผิดชอบ
๖. จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน มีระบบการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ชื่นชมและเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่น

๑๓

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานสนาม
KPI (ตัวชี้วัด)
งานสนาม
ระดับ
ความสําเร็จของ
การดูแลสนาม

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

เกณฑมาตรฐาน
๑. ดําเนินการพัฒนาสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย เปนระเบียบและ
สวยงาม เปนที่ชื่นชมของผูอื่น
๒. จัดตกแตสนามใหสวยงาม รมรื่น หญาและกิ่งไมไมรก ไมมีน้ําขัง
๓. ดูแล ทําความสะอาดระบบทอระบายน้ําและบอบําบัดน้ําเสียให
สะอาด ไมมี ตนหญาและขยะในทอและบอน้ําเสีย ไมสงกลิ่น
เหม็น
๔. ดําเนิน การบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่เพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลด
คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
๕. ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําจัดปลวกของวิทยาลัย
ไมใหเกิดขึ้นในสวนที่รับผิดชอบ
๖. มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน มีระบบการจัดการขยะอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนที่ชื่นชมและเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่น

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานซอมบํารุง
KPI (ตัวชี้วัด)
ระดับ
ความสําเร็จของ
การซอมบํารุง

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

เกณฑมาตรฐาน
๑. ดําเนินการซอมแซม ตามรายการซอมแซมที่ไดรับการอนุมัติ ให
แลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนด
๒. ซอมและบํารุงรักษาใหระบบไฟฟา ประปา ใหสามารถใชงานได
ทันตอเวลา ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๓. ดูแลและบํารุงรักษาระบบบอบําบัดน้ําเสียใหสะอาด ไมมีกลิ่น
เหม็น สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
๔. ดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่เพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลด
คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
๕. ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําจัดปลวกของวิทยาลัย
ไมใหเกิดขึ้นในสวนที่รับผิดชอบ
๖. มีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน การจัดการระบบขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ชื่นชมและเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่น

๑๔

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
บรรณารักษ
KPI (ตัวชี้วัด)
บรรณารักษ
คุณภาพงาน
บรรณารักษ

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

๖
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๗ ๑. วางแผนการจัดการซื้อหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล ใหเพียงพอ
ขอ
และเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. มีการจัดระบบการสืบคนหนังสือ ที่งาย สะดวก จัดมุมอาน
หนังสือที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ
๓. มีการจัดหา คัดเลือก จําแนกหมวดหมู ทรัพยากรสารสนเทศ ทํา
บรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงระบบ
ฐานขอมูลของหองสมุด เพื่อเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการ
๔. ใหคําแนะนํา ปรึกษา และบริการสืบคนหนังสือแก นักศึกษา
คณาจารย บุคลาก รในวิทยาลัย และผูรับบริกา รภายนอก เพื่อ
ประโยชนเกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร ความรูทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย
๕. มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการใชหองสมุด จัดกิจกรรม
สงเสริม การอานและจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพร
ขอมูลข า วสาร และสงเสริมให เกิดความสนใจในการเขารับ
บริการ
๖. มีการเก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด และศึก ษา
คนควา วิธีการและเทคนิคใหม ๆ การใชเครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัยดาน บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพื่อ
เสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานหอง สมุด ทั้งดานวิชาการและ
การใหบริการอยางนอย ๑ เรื่อง
๗. มีระบบการจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลหนังสือ การยืม- คืนอยาง
เปนระบบ ลดการสูญหายของหนังสือ และการใชงานที่เพียงพอ

๑๕

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
งานทะเบียน วัดและประเมินผล
KPI (ตัวชี้วัด)

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

งานทะเบียน วัด
และประเมินผล ๑-๒ ๓
คุณภาพงาน
ขอ ขอ
ทะเบียน

งานทะเบียน วัด
และประเมินผล ๑-๒ ๓
คุณภาพงานวัด ขอ ขอ
ประเมินผล
การศึกษา

๔
ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๖ ๑. ดําเนินการรับนักศึกษา รายงานตัวและจัดทําทะเบียนแฟม
ขอ
ประวัติเปนไปตามเปาหมาย ภายในระยะเวลากําหนด
๒. ดําเนินการและเรงรัดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแตล ะ
ภาคการศึกษา สรุปจํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต
ละวิชาภายใน ๒ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา
๓. ดําเนินการในเรื่อง ลาพักการเรียน การรักษาสถานะภาพการ
เปนนักศึกษา การโอนยาย ใหเปนไปตามขอบังคับสบช .และ
วิทยาลัย
๔. ใหคําแนะนํา ปรึกษา และบริการดานงานทะเบียนแ กนักศึกษา
คณาจารย บุคลากรในวิทยาลัย และผูรับบริกา รภายนอก เพื่อ
ประโยชนเกี่ยวกับงาน
๕. ดําเนินการทําหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตร การสมัครสมาชิกขององคกรวิชาชีพ
ถูกตอง ทันเวลา
๖. มีฐานขอมูลงานทะเบียน ที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๖ ๑. ดําเนินการจัดทําขอสอบที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันเวลา
ขอ ๒. ดําเนินการวิเคราะหขอสอบครบถวน ภายใน ๒ สัปดาหหลังการ
สอบ
๓. ดําเนินการและเรงรัดการแจงผลการเรียนของนักศึกษาแตละ
ภาคการศึกษา ภายใน ๔ สัปดาหหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๔. ดําเนินการแจงผลการเรียนแตละปการศึกษาแกผูปกครอง
เจาของทุน ภายใน ๒ เดือนหลังสิ้นสุดปการศึกษา
๕. ใหคําแนะนํา ปรึกษา แล ะบริการดานงานวัดประเมินผลแก
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรในวิทยาลัย และผูรับบริกา ร
ภายนอก เพื่อ ประโยชนเกี่ยวกับงาน
๖. มีฐานขอมูลงานวัดประเมินผล ที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร

๑๖

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
เลขานุการฝาย
KPI (ตัวชี้วัด)
เลขานุการฝาย
คุณภาพงาน
เลขานุการ

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑
ขอ

๒
ขอ

๓
ขอ

๔
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๕ ๑. การกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารตางๆ กอนนําเสนอ
ขอ
ผูบังคับบัญชา การจัดทําหนังสือราชการ การจัดเก็บและรั กษา
เอกสารราชการ ไดถูกตอง ทันเวลา
๒. ดําเนินการประสานงานในฝายใหทันตามเวลา อยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การสงเบิกคาสอน ดําเนินการทุนการศึกษา
ฯลฯ
๓. การตอนรับ อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงาน การ
ตอบคําถามและการใหขอมูลตางๆไดอยางเหมาะสม
๔. ชวยเหลือและประสานงานทั้งในงานประจําและงานที่ไดรับ
มอบหมาย ใหเสร็จทันเวลาเกิดผลดีกับหนวยงาน และองคกร
๕. มีฐานขอมูลของงานที่ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหารได

๑๗

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
แมบาน
KPI (ตัวชี้วัด)
แมบาน
คุณภาพงาน
แมบาน

เกณฑการใหคะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑-๒ ๓
ขอ ขอ

๔
ขอ

๕
ขอ

เกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน : รายขอ
๖ ๑. ดําเนินการพัฒนาหอพักและบริเวณหอพักใหสะอาด ปลอดภัย
ขอ
เปนระเบียบและสวยงาม เปนที่ชื่นชมของผูอื่น โดยการตรวจ
หอพักอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง
๒. จัดการซอมแซมครุภัณฑ ระบบฯและติดตามการซอม ให
ครุภัณฑอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ทันเวลา ทําใหเกิดความคุมคา
ประหยัด และลดคาใชจายในการซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
๓. การใหบริการในสวนที่รับผิดชอบ เชนหองประชุม หอพัก โรง
อาหารและสถานที่ตางๆ เพื่อให ผูใชบริการสามารถใชหอง /
สถานที่ไดตรงกับความตองการและมีประสิทธิภาพ
๔. จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน มีการประกาศใชมาตรการ
เพื่อการบังคับใชในหอพักและมีระบบการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ชื่นชมและเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่นๆ
๕. ดูแลติดตามการเขา- ออกหอพักใหเปนไปตามระเบียบและดูแล
การเจ็บปวยนักศึกษาปวย ตรวจเยี่ยมนักศึกษาปวยที่
โรงพยาบาล
๖. มีฐานขอมูลของงานที่เกี่ยวของเชน ทะเบียนครุภัณฑหองพัก
ฐานขอมูลนักศึกษา ทีครบถวน เปนปจจุบัน ใชในการตัดสินใจ
ได

๑๘

ตัวชี้วัดตามลักษณะงาน
ศูนยความเปนเลิศ
KPI (ตัวชี้วัด)
ศูนยความเปน
เลิศ
ระดับ
ความสําเร็จของ
การดูแลศูนย
ความเปนเลิศ

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

เกณฑมาตรฐาน
๑. ดูแลอาคารสถานที่ใหสะอาด ปลอดภัย เปนระเบียบและ
สวยงาม เปนที่ชื่นชมของผูอื่น
๒. จัดการซอมแซมครุภัณฑ ระบบฯและติดตามการซอม ให
ครุภัณฑอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และทันการณ
๓. ดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ ระบบฯ และอาคารสถานที่เพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และลด
คาใชจายในการซอมแซมหรือจัดซื้อใหม
๔. เตรียมหองตางๆในศูนยใหพรอมใ นการใหบริการ และสามารถ
ใชหอง/สถานที่ไดตรงกับความตองการและมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําจัดปลวกของวิทยาลัย
ไมใหเกิดขึ้นในสวนที่รับผิดชอบ
๖. จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน มีระบบการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนที่ชื่นชมและเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่น

