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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 เป็นกระบวนการดำเนินการเพ่ือผลักดันให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านการกำหนด
เป้าหมาย การพัฒนาผู ้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื ่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และมีการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
ความดี ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1. หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1  เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา 
1.2  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
1.3  มีความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน 
1.4  เป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ ทั้งผู้บริหาร ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
1.5  มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงงาน 
2.2 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดี ความชอบประจำปี 
2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
2.4 เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบและพัฒนา

บุคลากร 
2.5 เพื่อให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันของบุคลากรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนา

องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนี้   

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดำเนินการปีละ 2 รอบ คือ 

รอบท่ี 1 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป (ใช้ผลงาน 1 กันยายน ถึง สิ้นเดือน 
           กุมภาพันธ์ของปีถัดไป) 
รอบท่ี 2 ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน (ใช้ผลงานในช่วง 1 มีนาคม  - 31 สิงหาคม) 

ในแต่ละรอบการประเมินผู้ปฏิบัติงานจะทำการตกลงผลการปฏิบัติราชการร่วมกับผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ต้นรอบการประเมินและจะทำการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทำได้จริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือสรุปเป็น
คะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ ถ้าในระหว่างรอบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น มีงานเพิ่มเติมจากที่ได้  
ตกลงกันไว้แต่ต้น จะมีการแจ้งและดำเนินการตกลงในที่ประชุม และนำเสนอเข้าคณะกรรมการการปฏิบัติงาน
พิจารณา โดยการปรับปรุงนี้จะถูกใช้ในการประเมินเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน 
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 3.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  ดังนี้ 

 3.2.1 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  กำหนดน้ำหนักร้อยละ 30 โดยประเมิน
จากสมรรถนะตามที่ ก.พ. กำหนดดังต่อไปนี้ 
 - สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
 - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตำแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ    
     รวมทั้งหมด 8 สมรรถนะ โดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา 
   

สมรรถนะหลัก ( 5 สมรรถนะ) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการที่ด ี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม 
5. การทำงานเป็นทีม 

ตำแหน่งละ 3 สมรรถนะ  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
                  3.2.2 ผลสัมฤทธิ ์ของงาน  กำหนดน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินจากผลคะแนนการ
ดำเนินงานจากตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่ได้รับการถ่ายทอด  

                   3.2.3 ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินครบทั้งสององค์ประกอบเช่นเดียวกันแต่ให้น้ำหนักการ
ประเมินต่างกัน คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานกำหนดน้ำหนัก ร้อยละ 50 และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะกำหนดน้ำหนัก ร้อยละ 50   
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากองค์ประกอบอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงานและองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ จะมีสัดส่วนหรือน้ำหนักไม่เท่ากัน ซึ ่งน้ำหนักของ
องคป์ระกอบที่ไม่เท่ากันนี้จะถูกนำไปใช้ในการคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ  ดังสูตรคำนวณดังนี้ 

  

 

           =             + 
 

 

คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
(100 คะแนน) 

คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
X 

น้ำหนักผลสัมฤทธ์ิของงาน 

คะแนนประเมินสมรรถนะ 
X 

น้ำหนักของสมรรถนะ 
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คะแนนการประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ งาน ตามหน ังส ือว ิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนน ี  แพร่                           
ที่ สธ0213.0918/229 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องส่งเกณฑ์ระดับผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน    
ของข้าราชการ ของวิทยาลัยขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้และต้องปรับปรุง 
กำหนดช่วงคะแนนดังนี้ 

 

กรณี ระดับผลการประเมิน คะแนนในแต่ละระดับ หมายเหตุ 
 

ข้าราชการ/ 
บุคลากรสายสนับสนุน/ 
ผู้ทดลองการปฏิบัติงาน 

ดีเด่น 93 - 100 ประกาศเฉพาะผู้มีผลการ
ประเมิน ดีเด่น และดีมาก ดีมาก 87 – 92.99 

ดี 81 -86.99 
พอใช้ 60 – 80.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะดังนี้   
  อาจารย์ระดับรองผู้อำนวยการ 
  1) ภาระงานการสอน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2) ภาระงานวิจัย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  3) ภาระงานบริการวิชาการ 1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  4) ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  5) ภาระงานบริหารจัดการ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  อาจารย์ระดับหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน 
  1) ภาระงานการสอน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2) ภาระงานวิจัย 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  3) ภาระงานบริการวิชาการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  4) ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  5) ภาระงานบริหารจัดการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  อาจารย์ระดับปฏิบัติ 
  1) ภาระงานการสอน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  2) ภาระงานวิจัย 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  3) ภาระงานบริการวิชาการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  4) ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  5) ภาระงานบริหารจัดการ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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4.1 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ใช้วิธีการประเมิน แบบ 360 องศา โดยผู้รับการประเมินมีผู้ประเมิน    
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้างาน (ถ้ามี) เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) และผู้รับ
การประเมิน และใช้วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ Rating scale ในรูปแบบการประเมินจุดแข็ง ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
จำเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาอยา่งยิ่ง 

ต้องได้รับการพัฒนา อยู่ในระดับใช้งานได้ อยู่ในระดับใช้งานได้ดี อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม 

ผู้ถูกประเมินไม่สามารถ

แสดงออกถึงพฤติกรรม

ตามที่ระบุไว้ในคำอธบิาย

สมรรถนะได้ 

ผู้ถูกประเมินทำได้น้อย

กว่าครึ่งหนึ่งขอสมรรถนะ

ที่กำหนดมีพฤตกิรรมบาง

รายการที่ต้องได้รับการ

พัฒนาอยา่งเด่นชัด 

ผู้ถูกประเมินทำได้

มากกว่าครึ่งหนึ่งของ

สมรรถนะที่กำหนด  ยังมี

จุดอ่อนในบางเร่ือง แต่ไม่

เป็นข้อด้อยที่กระทบต่อ

ผลการปฏิบัติราชการ 

ผู้ถูกประเมินทำได้ตาม

สมรรถนะที่กำหนดได้

โดยมาก เป็นไปอยา่งคง

เส้น  คงวา และทำได้

ดีกว่า ผลปฏิบัติราชการ

ในระดับกลางๆ ไม่มี

จุดอ่อนที่เป็นประเด็น

สำคัญ 

ผู้ถูกประเมินทำได้ครบ

ทั้งหมดตามสมรรถนะที่

กำหนด และสิ่งที่

แสดงออกตามสมรรถนะ

นี้ถือเป็นจุดแข็งของผู้ถูก

ประเมิน 

 4.1.1  วิธีการคิดคะแนนการประเมินสมรรถนะ ตามการประเมินแบบ 360 องศา จะนำคะแนน
การประเมินสมรรถนะมาคิดคะแนน  โดยสมรรถนะของตำแหน่งแต่ละระดับจะมีค่าคะแนนเต็มไม่เท่ากัน 
ขึ้นกับค่าระดับสมรรถนะที่คาดหวังตามสำนักงาน ก.พ.ดังนี้ 

   
 
 
 

สมรรถนะ 
ปฏิบตัิการ 

(ระดับที่ 1) 

ชำนาญการ 

(ระดับที่ 2) 

ชำนาญการพิเศษ 

(ระดับที่ 3) 

ปฏิบตัิงาน/

ชำนาญงา   

(ระดับที่ 1) 

 

ร้อยละ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 25 45 55 25 15 

บริการที่ดี 20 30 45 20 15 
สั่งสมความเชี่ยวชาญ 15 25 35 15 15 
การยึดมั่นความถูกต้อง 10 20 30 10 15 
การทำงานเป็นทีม 15 30 45 15 15 
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 1 
ความเข้าใจผู้อื่น  

5 10 25 5 10 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 2 
การใส่ใจและพัฒนาผูอ้ื่น 

10 20 35 10 10 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ 3 
การมองภาพองค์รวม 

5 15 20 5 5 

รวม 105 195 290 105 100 
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4.1.2 วิธีการประเมินสมรรถนะ ใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา      
                       ใช้แบบประเมินสมรรถนะ (ตามที่ก.พ. กำหนด) โดยการวัดพิจารณาจากร้อยละของ
พฤติกรรมที่ทำได้ โดยมีการกำหนดผู้ประเมินและสัดส่วนการให้คะแนน  ดังนี้ 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา 

 

ประเมินตนเอง ผู้รับการประเมิน 
 

เพื่อนร่วมงาน 

 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ลำดับ ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน ค่าน้ำหนักคะแนน 

 
 
1 รองผู้อำนวยการ 

 

ผู้อำนวยการ 60 
ตนเอง 10 
เพื่อน 20 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 

รวม 100 

 
 
2 

ประธานสาขาวชิา 

ผู้อำนวยการ 20 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 50 

ตนเอง 10 
เพื่อน 10 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 

รวม 100 

 
 
 
3 หัวหน้ากลุ่ม 

ผู้อำนวยการ 20 
รองฯ ในสายงาน 50 

ตนเอง 10 
เพื่อน 10 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 

รวม 100 

 
 
 
4 
 

อาจารย ์
 

ผู้อำนวยการ 10 
รองฯ ฝ่ายวิชาการ 20 
รองฯ ในสายงาน 20 
ประธานสาขาวิชา 30 

ตนเอง 10 
เพื่อน 10 

รวม 100 

 
 
5 นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้อำนวยการ 20 

รองฯ ฝ่ายบริหาร 50 

ตนเอง 10 

เพื่อน 10 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 

 
 
 
6 เจ้าพนักงานธุรการ 

รวม 100 

ผู้อำนวยการ 20 

รองฯ ฝ่ายบริหาร 50 

ตนเอง 10 

เพื่อน 10 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 

รวม 100 
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4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานให้พิจารณาจากตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานและ

ผู้บังคับบัญชาได้ตกลงกันไว้ โดยอ้างอิงความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือหลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนั้น สามารถกระทำได้  3 ลักษณะ ได้แก่  

(1) งานที่ปรากฎในคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ 
งานในลักษณะนี้บางครั้งอาจเรียกว่างานยุทธศาสตร์ 
 

 
 

(2) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงานของผู้รับการประเมินที่ไม่อยู่ใน ข้อ 1 งานใน
ลักษณะนี้บางครั้งอาจเรียกว่างานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ 

(3) ของผู้รับการประเมิน เช่น งานโครงการ หรืองานในการแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่เกิดขึ้นใน
รอบการประเมิน 

ตัวชี้วัดจัดทำขึ้นแบ่งออกเป็น 4 พันธกิจ ได้แก่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล, วิจัยและ
สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการแก่สังคม, บริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 
ซึ่งการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดนี้จะแตกต่างกันไปตามมิติของตัวชี้วัด 

1. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้อ้างอิงข้อกำหนดสมรรถนะและ
นิยามสมรรถนะที่วิทยาลัยประกาศใช้ตามสมรรถนะหลักของ กพ. 

      2. ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและสะท้อนความเป็นจริง
เกี่ยวกับผลงานและสมรรถนะจากผู้ที่สามารถจะชี้หรือประเมินผลงานจากการปฏิบัติได้ เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติราชการมีความยุติธรรมและสะท้อนต่อการปฏิบัติราชการที่เกิดข้ึนจริงได้มากท่ีสุด 
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3.ข้อมูลการประเมินและผลการประเมินต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่อง
อ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาและการเลื่อนตำแหน่ง 

4. ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสและ  
เป็นธรรมมากที่สุด โดยวิทยาลัยฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ 
และพิจารณาการเลื ่อนขั ้นเงินเดือน เพื ่อความเป็นมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใ ช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 
ภาคผนวก 
เอกสารที่ 1 รายละเอียดตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2565 ระดับบุคคล  
 ใช้เพื่อระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายซึ่งตกลงกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินและใช้
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยคะแนนที่ได้จากแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้คิดคะแนนผลการประเมิน 
เอกสารที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
เอกสารที่ 3 โครงสร้างบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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ระดับผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 1. ระดับผลการประเมิน ต้องมีอย่างน้อย 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดย 
ในระดับดีเด่น ดีมาก และดี แต่ระดับพอใช้ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และระดับต้องปรับปรุง คือ น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 มีเกณฑ์ผลการประเมิน ดังนี้  

 ช่วงคะแนน

ตั้งแต่ ถึง 

ดีเด่น 93  100 

ดีเด่น 1 97 100 

ดีเด่น 2 96 96.99 

ดีเด่น 3 95 95.99 

ดีเด่น 4 93 94.99 

ดีมาก 87 92.99 

ดีมาก 1 91 92.99 

ดีมาก 2 89  90.99 

ดีมาก 3 88 88.99 

ดีมาก 4 87 87.99 

ด ี 81 86.99 

ดี 1 85 86.99 

ดี 2 83 84.99 

ดี 3 82 82.99 

ดี 4 81 81.99 

พอใช้ 60.00 80.99 

พอใช้ 1 75 80.99 

พอใช้ 2 70 74.99 

พอใช้ 3 65 69.99 

พอใช้ 4 60 64.99 

ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า  60.00 
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พนัธกจิ ผูป้ระเมนิ ตวัชีว้ดั 

ผูร้บัการประเมนิ 

รอง 
ผอ. 

ประธาน
สาขาวชิา 

หวัหนา้
กลุม่งาน 

อาจารย ์

ผลติและ
พฒันา
บคุลากร
ทางการ
พยาบาล 

รองฯ ฝา่ย
วชิาการและ

พัฒนา
นกัศกึษา
ประธาน
สาขาวชิา 

KPI 1   รอ้ยละความสำเร็จของผลการสอบประมวลความรู ้และ หรือสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพได้ครั้งแรก 

10 10 10 10 

KPI 2   ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 

 5   

KPI 3   ระดับความสำเร็จของการบริหารจดัการ  5            

KPI 4   ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Faculty Practice  2.5 2.5 7.5 5 

KPI 5   ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการสอนรายวิชา 5 5 5  5 

KPI 6   ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้บัณฑิตสอบประมวลความรู้ 2.5 2.5 5 5 

KPI 7 ระดับความสำเรจ็ของการจัดการเรยีนการสอนให้นกัศึกษามกีาร
พัฒนาทกัษะการเรยีนรู้ศตวรรษที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ 

2.5 2.5 2.5 5 

KPI 8  ระดับการมสี่วนร่วมในการพัฒนานกัศึกษาทักษะด้านวชิาการ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

5 5 2.5 5 

KPI 9  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของนกัศึกษาและทกัษะอื่นๆ 

2.5 5 5 5 

รวมคะแนนงานผลติบณัฑติ  30 42.5 37.5 40 

วจิยัและสรา้ง
นวตักรรม 
และบรกิาร
วชิาการแก่

สงัคม 

รองฯ ฝา่ย
วจิยัและ
บรกิาร
วชิาการ 

5 5 7.5 10 

 2.5 10 10 10 
ระดับความสำเรจ็ของการผลิตนวตกรรมการเรยีนการสอน/                5 5 5 5 

7.5 7.5 7.5 7.5 

KPI 10 ระดับความสำเร็จของการผลิตผลงานวิจยั 

KPI 11 ระดับความสำเรจ็ในการตีพมิพ์บทความวิจยั/บทความวิชาการ 
KPI 12
           ตำรา/หนงัสือ 
KPI 13 ระดับความสำเรจ็ของการบรกิารวิชาการ 
KPI 14 จำนวนองค์ความรูแ้ต่ละฝ่ายจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ง 5 7.5 5 5 

รวมคะแนนงานวจิยั นวัตกรรม และบรกิารวชิาการ 25 35 35 37.5 

บริหารจดัการ
องคก์รสูก่าร
เปน็สถาบนั
อุดม  ศกึษาที่
มคีณุภาพ 

 
 

รองฯ ฝา่ย
บรหิาร 

KPI 15 ระดับความสำเรจ็ในการดำเนนิงานประกนัคุณภาพการศกึษา 5 5 5 5 

KPI 16   ระดับการมีสว่นร่วมในการบริหารองค์กร   5 5 5 5 

รวมคะแนนงานบรหิาร 10 10 10 10 

บริหารจดัการ
องคก์รสูก่าร
เปน็สถาบนั
อุดม ศกึษาทีม่ี
คณุภาพ 

รอง
ผูอ้ำนวยการ 

KPI 17 ระดับความสำเรจ็ของการบริหารจดัการของหัวหน้ากลุม่ 
(กลุม่สนับสนุนวิชาการ, กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มสนับสนนุวิจยัและบรกิาร
วิชาการ) 

 
   

 
   

 
5 

 
   

รวมคะแนนการบริหารจดัการ   5  

การกำหนดน้ำหนักการถา่ยทอดตวัชีว้ดั รอบการประเมนิที ่2 ปีงบประมาณ 2565 
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พนัธกจิ ผูป้ระเมนิ ตวัชีว้ดั  

ผูร้บัการประเมนิ 
รอง 
ผอ. 

ประธาน
สาขาวชิา 

หวัหนา้
กลุม่งาน 

อาจารย ์

สง่เสริม
ศลิปวฒันธรรม
และความเปน็
ไทย และ
บริหารจดัการ
องคก์รสูก่าร
เปน็สถาบนั
อุดม ศกึษาทีม่ี
คณุภาพ 

ผูอ้ำนวยการ KPI 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย 
KPI 18.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีส่วนร่วมในงานของ
วิทยาลัยฯ เช่น การประชุมประจำเดือน/การให้คำปรึกษานอกเวลา/อาจารย์ประจำชั้น/
เข้าร่วมโครงการที่วิทยาลัยกำหนด/การเป็นคณะกรรมการในงานต่างๆ /สถานศึกษา
ปลอดภัย /โครงการOD /โครงการงานแผน/โครงการคุณธรรม) 

 
7.5 

 
 

 
5 
 

 

 
5 
 

 

 
5 
 
 
 

KPI 18.2 ระดับความสำเร็จการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์กรที่เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 5 5 5 

KPI 18.3 ระดับความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอย 2.5 2.5 2.5 2.5 

KPI 19 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการของรองผู้อำนวยการ 
          (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ, รองผู้อำนวยการวิจัยและบริการวิชาการ,    
          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) 

10          

KPI 20 ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         (ตัวชี้วัด สบช. )   

10    

รวมคะแนนงานนโยบาย 35 12.5 12.5 12.5 

รวมคะแนน 100 100 100 100 
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 รายละเอียดตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ข้ันตอนการดำเนนิงาน 

  รอบ  6 เดือนแรก 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
  รอบ  6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของผลการสอบประมวลความรู้ และ หรือสอบ ขึ้นทะเบียน
               รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก 
หน่วยวัด:  ร้อยละ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 10 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์)
หน่วยที่รับการประเมิน: รอง ผอ./ ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่ม/ อาจารย์ 
คำอธิบาย : การสอบขึ้นทะเบียน ฯ หมายถึง  หมายถึงการสอบที่สภาการพยาบาลจัดสอบให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาพยาบาล
สอบเพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียนและให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั ้น 1 ประกอบด้วย
วิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล
ผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น กฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

สูตรการคำนวณ: กรณีท่ีสาขาวิชาใดมีการสอบมากกว่า 1 วิชา ให้คิดคะแนนเป็นค่าเฉลี่ย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

หมายเหตุ: ประเมินจากผลการสอบสภาการพยาบาลฯ ครั้งที่ 1 (26 มีนาคม 2565) คำนวนจากบัณฑิต 96 คน 
 

แนวทางการประเมินผล:   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                 (ระหว่างวันที่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตรุ่นที่ 30 สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดใ้นครั้งแรก 
2 ร้อยละ 80.01 – 85 ของบัณฑิตรุ่นที่ 30 สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก  
3 ร้อยละ 85.01 – 90 ของบัณฑิตรุ่นที่ 30 สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก   
4 ร้อยละ 90.01 – 95 ของบัณฑิตรุ่นที่ 30 สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก  
5 ร้อยละ 95.01 – 100 ของบัณฑิตรุ่นที่ 30 สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก  
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
    รอบ  6 เดือนแรก 
    รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ประกัน             
               คุณภาพการศึกษา (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 5  
หน่วยที่รับการประเมิน: ประธานสาขาวิชา 
คำอธิบาย: การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงาน 
ติดตาม กำกับ ประเมินผล  และนำมาปรับปรุง พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ตามวงจร PDCA ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 ) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 กำกับติดตามให้อาจารย์ในสาขามีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ                      

ปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงและพัฒนาในการมาจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ปีการศึกษา 
2565 

2 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของฝ่าย
วิชาการ พร้อมทั้งมีการนำเสนอและแก้ไขตามวันและเวลาที่กำหนด 

3 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาวัดและประเมินผลได้ถูกต้อง สอดคล้องกับรายวิชาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

4 กำกับติดตามให้อาจารย์ในสาขา จัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ 
และส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 กำกับติดตามให้อาจารย์ในสาขามีการนำผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของปี
การศึกษา 2564 มาปรับปรุงและพัฒนาใน
การมาจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4                 
ปีการศึกษา 2565 
(ข้อมูลจากนำเสนอ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 
ปีการศึกษา 2565) 

1.1 ไม่มีการกำกับ/ติดตาม  0 
1.2 มีการกำกับติดตามให้มีการนำผลการ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 
2564 มาปรับปรุงและพัฒนาในการมาจัดทำ มคอ. 
3 หรือ มคอ. 4 บางรายวิชา 

0.5 

1.3 มีการกำกับติดตามให้มีการนำผลการ 
ประเมินของปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงและ
พัฒนาในการมาจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  
ทุกรายวิชา 

1 

2 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาจัดทำ 
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของ
ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งมีการนำเสนอและ
แก้ไขตามวันและเวลาที่กำหนด 
(ข้อมูลจากการส่ง มคอ. 3 หรือ มคอ. 4               
ปีการศึกษา 2565) 

2.1 ไม่มีการกำกับติดตาม 0 
2.2 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาจัดทำ มคอ . 
3 หรือ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ    
พร้อมทั้งมีการนำเสนอและแก้ไขตามวันและเวลา
ที่กำหนดไม่ครบทุกวิชา  

0.5 

2.3 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาจัดทำ มคอ. 
3 หรือ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ    
พร้อมทั้งมีการนำเสนอและแก้ไขตามวันและเวลา
ที่กำหนดครบทุกวิชา  

1 

3 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขาวัดและ
ประเมินผลได้ถูกต้อง สอดคล้องกับรายวิชา
ตามระยะเวลาที่กำหนด (ตัดเกรด) 
(ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาในปีการศึกษา 2564) 
 
 
 
 

3.1 ไม่มีการกำกับติดตาม 0 
3.2 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขามีการ 
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้ 
ถูกต้อง สอดคล้องกับรายวิชาตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไม่ครบทุกรายวิชา 

0.5 

3.3 กำกับติดตาม ให้อาจารย์ในสาขามีการ 
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้ 
ถูกต้อง สอดคล้องกับรายวิชาตามระยะเวลาที่ 
กำหนดครบทุกรายวิชา 

1 

4 กำกับติดตามให้อาจารย์ในสาขา จัดทำ 
มคอ.5 หรือมคอ.6 ตามแบบฟอร์มของฝ่าย
วิชาการ และส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 
(ข้อมูลจากส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6  

4.1 ไม่มีการกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.5  
 หรือ มคอ.6 
 
 

0 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

ปีการศึกษา 2564) 4.2 มีการกำกับติดตามช่วยเหลือให้อาจารย์ใน 
สาขามีการจัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ตาม
แบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ และส่งตามระยะเวลา
ที่กำหนดไม่ครบทุกรายวิชา  

1 

4.3 มีการกำกับติดตาม ช่วยเหลือให้อาจารย์ใน 
สาขามีการจัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ตาม
แบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ และส่งตามระยะเวลา
ที่กำหนดครบทุกรายวิชา  

2 

รวมคะแนน 5 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาและประธานสาขาวิชา   
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
    รอบ  6 เดือนแรก 
    รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ 
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 5  
หน่วยที่รับการประเมิน: ประธานสาขาวิชา 
คำอธิบาย: การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการดำเนินการของประธานสาขา ที่กำหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายของสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็น
การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า มีการการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสำเร็จตาม
แผนที่กำหนดไว้  
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2565) 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT analysis) การดำเนินงานของสาขาท่ีครอบคลุมทั้ง         

3 ประเด็นที่กำหนด 
2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชาประจำปีงบประมาณ 2565 เพ่ือรองรับการ

ดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนด 
3 มีการดำเนินการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนที ่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565  

ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนด 
4 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และนำเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงงานใน

ปีงบประมาณ 2565 
5 ผลของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนดดังนี้ 

1) การทำวิจัยในชั้นเรียน 
2) การจัดทำแผนการสอนตามแนวทางท่ีกำหนด 
3) การดำเนินการจัดการความรู้ 
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ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 ลำดับ 5 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 ว ิ เคราะห ์จ ุดอ ่อนจ ุดแข ็ง (SWOT 
analysis) การดำเนินงานของสาขาที่
ครอบคลุมทั้ง  3 ประเด็นที่กำหนด  

1.1 ไม่มีเอกสารวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT analysis)  
การดำเนินงานของสาขาท่ีครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัยทั้ง      
4 ประเด็นที่กำหนด 

0 

1.2 1.2 มีเอกสารวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT analysis)  
การดำเนินงานของสาขาท่ีครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย
ครอบคลุม 1- 2 ประเด็นที่กำหนด  

0.5 

1.3 มีเอกสารวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT analysis)  
การดำเนินงานของสาขาท่ีครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย
ระบบและกลไกการดำเนินงานครอบคลุม 3ประเด็นที่กำหนด  

1 

2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
สาขาวิชาประจำปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือรองรับการดำเนินงานที่ครอบคลุม
ทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนด  

2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชาประจำปี 
งบประมาณ 2565 เพ่ือรองรับการดำเนินงานครอบคลุม 1  
ประเด็นที่กำหนด 

0 

2.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชาประจำปี 
งบประมาณ 2565 เพ่ือรองรับการดำเนินงานครอบคลุม 2 
ประเด็นที่กำหนด 

0.5 

 2.3 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชาประจำปี 
 งบประมาณ 2565 เพ่ือรองรับการดำเนินงานครอบคลุม 
 ทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนด 

1 

3 ดำเนินการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2564  
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนด 
 
 

3.1  ไม่มีรายงานการ ดำเนินการ กำกับ และติดตามงานตาม
แผนที่วางไว้   

0 

3.2 มีการกำกับติดตามแผนและมีรายงานการดำเนินงานตาม
แผนทีวางไว้ครอบคลุม 1-2 ประเด็นที่กำหนด 

0.5 

3.3 มีการกำกับติดตามแผนและมีรายงานการดำเนินงานตาม
แผนทีวางไว้ครอบคลุม 3 ประเด็นที่กำหนด 
 

1 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาและประธานสาขาวิชา   
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

4 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่
วางไว้ และนำเสนอแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงงานในปีงบประมาณ 2565 

4.1 ไม่มีรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน      
ที่วางไว้ 

0 

4.2 มีรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  
แต่ไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงงานใน
ปีงบประมาณ 2565  

0.5 

4.3 มีรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  
และมีการเสนอแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงงานใน
ปีงบประมาณ 2565  

1 

5 ผลของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นที่กำหนดดังนี้ 

1) การทำวิจัยในชั้นเรียนสมบูรณ ์
2) การจัดทำแผนการสอนตาม 

แนวทางท่ีกำหนด 
3) การดำเนินการจัดการความรู้ 

    

5.1 ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน 0 

5.3 มีรายงานผลการดำเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมาย 1 ประเด็น 0.50 
5.4 มีรายงานผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 2 ประเด็น 0.75 
5.5 มีรายงานผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 3 ประเด็น 

1 

รวมคะแนน 5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
      รอบ  6 เดือนแรก 
      รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ระดับความสำเร็จของการสอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการ
พยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (Faculty Practice)   
น้ำหนักร้อยละ ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ) 
                   ร้อยละ 2.5 (ประธานสาขาวิชา) 
                   ร้อยละ 7.5 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
                   ร้อยละ 5 (อาจารย์) 
หน่วยที่รับการประเมิน: รอง ผอ./ ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่ม/ อาจารย์ประจำ 
คำอธิบาย: ระดับความสำเร็จของของการสอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการพยาบาล
ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (Faculty Practice) หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) 
ที่เป็นการนำความเชี่ยวชาญไปให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับริการ เป็นรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน เพ่ือ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แสดงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล โดยการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติในบทบาทของผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมี
การบูรณาการเป็นนักวิชาการ (Scholarship) ด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลเข้าด้วยกัน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาการพยาบาลนั้นๆ 
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2565) 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 มีแผนการทำ Faculty Practice ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์    

ของปีการศึกษา 2564-2565  
2 มีแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ของปีการศึกษา2564- 2565  
3 มีรายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ของปีการศึกษา 2564  
4 จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบ ของปีการศึกษา 2564 จำนวนไม่

น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 
5 จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบ ของปีการศึกษา 2565 จำนวนไม่

น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
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ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 

 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 มีแผนการทำ Faculty Practice ที่

สอดคล้องกับความเชี ่ยวชาญและ

ทำร่วมกับหน่วยบริการหรือทีมสห

สาขาว ิชาช ีพ ของป ีการศ ึกษา 

2564-2565 

1.1  ไม่มีแผนการทำ Faculty Practice ที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญ ของปีการศึกษา 2564-2565 
0 

1.2  มีแผนการทำ Faculty Practice ที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญและทำร่วมกับหน่วยบริการหรือทีมสหสาขาวิชาชีพ  

ของปีการศึกษา 2564-2565 

0.5 

1.3  มีแผนการทำ Faculty Practice ที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญและมีจุดมุ่งหมายที่ผู้รับบริการ ของปีการศึกษา 

2564-2565  

0.75 

1.4 มีแผนการทำ Faculty Practice ที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญ ของปีการศึกษา 2564-2565 ครบถ้วน สมบูรณ์ 
1 

2 มีรายงานผลการปฏิบัติการ

พยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ตรงกับสาขาการพยาบาล

นั้นๆ ของปีการศึกษา 2564 

 

2.1 ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบ

ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาล

นั้นๆ ของปีการศึกษา 2564 

0 

2.2 มีหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 39 ชั่วโมง 

0.25 

2.3 มีหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 40-60 ชั่วโมง 

0.5 

2.4 มีหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 60-79 ชั่วโมง 

0.75 

2.5 มีหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ครบตามท่ีกำหนด 80 ชั่วโมง 

1 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

3 ม ี ร า ย ง านผลกา รปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร

พยาบาลในสาขาที ่ร ับผ ิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ตรงกับสาขาการพยาบาล

นั้นๆ ของปีการศึกษา 2564 

 

3.1 ไม่ส่งหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาท่ีรับผิดชอบ

ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาล

นั้นๆ ของปีการศึกษา 2564 

0 

3.2 ส่งหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ไม่ครบถ้วน 

0.5 

3.3 ส่งหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบที่

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาการพยาบาลนั้นๆ 

ของปีการศึกษา 2564 ครบถ้วน สมบูรณ์ภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนด 

1 

4 ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลของ

อาจารย์ 

4.1 ไม่มีการระบุผลลัพธ์ 0 

4.2 มีการระบุผลลัพธ์แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครบทุกด้าน 0.5 

4.3 มีการระบุผลลัพธ์ชัดเจน/ครบทุกด้าน 1 

4.4 มีการระบุผลลัพธ์ชัดเจน/ครบทุกด้าน และมีแนวปฏิบัติที่

ดี 
2 

รวมคะแนน 5 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา   
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
       รอบ  6 เดือนแรก 
        รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 5  ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการสอนรายวิชา (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 5  
หน่วยที่รับการประเมิน: รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำ 
คำอธิบาย: แผนการสอนหมายถึงผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที ่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็น โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ  การสอนจัดเป็นเครื่องมือสำคัญ
ของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจาก การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ  
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                (ระหว่างและวันที่ 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2565) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แผนการสอนสอดคล้องตามแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 (ปี

การศึกษา 2564)  
2 การจัดทำแผนการสอนภาคปฏิบัติและ/หรือภาคทฤษฎี  

(ปีการศึกษา 2564) 
3 ความถูกต้องของแผนการสอน 
4 การสรุปหลังสอน 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 แผนการสอนสอดคล้องตาม

แบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และ มคอ.6 (ปี

การศึกษา 2564) 

1.1  เขียนแผนการสอนสอดคล้องตามแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และ มคอ.6 (ปีการศึกษา 2564)  
0 

1.2  เขียนแผนการสอนสอดคล้องตามแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 

(ปีการศึกษา 2564)  
0.5 

1.3  เขียนแผนการสอนสอดคล้องตามแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และ มคอ.6 (ปีการศึกษา 2564) 
1 

2 การจัดทำแผนการสอน

ภาคปฏิบัติและ/หรือ

ภาคทฤษฎี  

(ปีการศึกษา 2564) 

2.1 ไม่ส่งแผนการสอนภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎี 0 

2.2 ส่งแผนการสอนภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎี ล่าช้าแต่              

ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากท่ีกำหนด 
0.25 

2.3 ส่งแผนการสอนภาคปฏิบัติหรือ/และภาคทฤษฎีที่มีเนื้อหาที่

ทันสมัย ตามระยะเวลาที่กำหนด 
0.5 

2.4 ส่งแผนการสอนภาคปฏิบัติหรือ/และภาคทฤษฎีที่มีเนื้อหา 

และใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามระยะเวลาที่

กำหนด 

1 

3 ความถูกต้องของแผนการ

สอน 

4.1 เขียนแผนการสอนไม่ถูกต้องตามที่กำหนด  0 

4.2 เขียนแผนการสอนถูกต้อง 4 ข้อ จากจำนวน 8 ข้อ ที่กำหนด 0.5 

4.3 เขียนแผนการสอนถูกต้องทุกข้อและรายละเอียดตามที่

กำหนด 
2 

4 การสรุปหลังสอน 5.1 ไม่มีการสรุปหลังสอนตามระยะเวลาที่กำหนด 0 

5.2 การสรุปหลังสอนไม่มีความสอดคล้องกับ มคอ. 5 และมคอ. 

6   
0.5 

5.3 การสรุปหลังสอนมีความสอดคล้องกับ มคอ. 5 และมคอ. 6   1 

รวมคะแนน 5 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา   
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขาวิชา /หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำสาขา 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

23 



 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้บัณฑิตสอบการสอบประมวลความรู้  
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนักและหน่วยที่รับการประเมิน:  ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขาวิชา) 

ร้อยละ 5 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
ร้อยละ 5 (อาจารย์) 

คำอธิบาย : การสอบประมวลความรอบรู้  หมายถึง  การสอบวัดความรู้ที่จัดสอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สอบก่อน
สําเร็จการศึกษา ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก ประกอบด้วยวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัย
ชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
     การสอบขึ้นทะเบียน ฯ หมายถึง  หมายถึงการสอบที่สภาการพยาบาลจัดสอบให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาพยาบาล
สอบเพื ่อพิจารณารับขึ ้นทะเบียนและให้ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั ้น 1  
ประกอบด้วยวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาล
ผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการ
รักษาพยาบาลขั้นต้น กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล:   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2565) 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แผนงาน/กิจกรรมการเตรียมความพร้อมหรือช่วยเหลือนักศึกษาในการสอบประมวลความ

รอบรู้และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
2 ดำเนินการตามแผนหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและนำเสนอแนวทางพัฒนา 
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ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 แผนงาน/กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
หรือช่วยเหลือนักศึกษาในการสอบประมวล
ความรอบรู้และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ 
(ประเมินหลังจากได้รับผลการสอบสภาฯ 
ครั้งที่ 1) 

1.1 ไม่มีแผนงานกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมหรือช่วยเหลือนักศึกษาในครอบครัว 
(รายบุคคล) ในการสอบประมวลความรอบรู้
และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

0 

1.2 มีแผนงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
หรือช่วยเหลือนักศึกษาในครอบครัว 
(รายบุคคล) ในการสอบประมวลความรอบรู้
และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  

0.5 

1.3 มีแผนงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
หรือช่วยเหลือนักศึกษาในครอบครัว 
(รายบุคคล) ในการสอบประมวลความรอบรู้
และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาพ้ืนฐานนักศึกษา
ร่วมด้วย (ผลการสอบสภาครั้งท่ี 1)  

1 

2 ดำเนินการตามแผนหรือกิจกรรมที ่   
กำหนดไว้ 
 

2.1 ไม่มีการดำเนินงานและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผน  

0 

2.2 ม ีการดำเน ินงานและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนแก่ประธานสาขาแต่ไม่
สม่ำเสมอ 

1 

2.3 ม ีการดำเน ินงานและรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนแก่ประธานสาขาอย่างสม่ำ
สมอ (เดือนละอย่างน้อย 2 ครั้ง)  

2 

3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ
นำเสนอแนวทางพัฒนา 

3.1 ไม่มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน             
ตามแผน 

0 

3.2 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนานักศึกษารายบุคคลเป็นระยะๆ  

1 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

3.3 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนเป็นระยะๆพร้อมทั ้งมีการปรับปรุง
แผนพัฒนานักศึกษารายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

2 

รวมคะแนน 5 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  ประธานสาขาวิชา  
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขาวิชา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ 6 เดือนแรก  
 รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสำเรจ็ของการจดัการเรียนการสอนใหน้ักศึกษามีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
และความคิดสรา้งสรรค์  
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน) 
           ร้อยละ 5 (อาจารย์) 
หน่วยที่รับการประเมิน: อาจารย์ประจำ 
คำอธิบาย: การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง    การออกแบบและจัดการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หลัก 3R (Reading อ่านออก  (W)Riting เขียนได้ 
(A)Rithmatic มีทักษะในการคำนวณ) 8C (Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาได้, Creativity and Innovationคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork and 
Leadershipให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำ  Communication Information and Media Literacy    
มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ Cross-Cultural Understandingมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
Computing and ICT Literacy มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู ้เท่าทันเทคโนโลยี Career and Learning Skills         
มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ Compassionมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย)  ทั้งนี้เพื่อให้
เรียนมีผลลัพธ์ทึ่งประสงค์ 3 ด้านคือ เป็นผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง  
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   เกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)        
           
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แผนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 ตามระดับ              

ชั้นปีของนักศึกษา 
2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4 นำเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป  

27 



 

 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
2 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 

 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 แผนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21
ตามระดับชั้นปีของนักศึกษา 
(ประเมินจากแผนการสอน) 

1.1 ไมป่รากฎการระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs 
ด้านใดด้านหนึ่ง) ตามระดับชั้นปีของนักศึกษา 
ในแผนการสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 

0 

1.2 มีการระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs 
ด้านใดด้านหนึ ่ง) ในแผนการสอนภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบัติ 

1 

1.3 มีการระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21(3Rs 8Cs 
ด้านใดด้านหนึ ่ง) ตามระดับชั ้นปีของนักศึกษา ใน
แผนการสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 

2 

2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี          
ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(ประเมินจากการการประเมินผลการสอน
โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน) 

2.1 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

0 

2.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

1 

3 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

3.1 ไม่มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

0 

3.2 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1 

4 นำเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ในครั้งต่อไป  
(ประเมินจากการสรุปหลังสอนนักศึกษา) 

4.1 ไม่มีการนำเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาใน
ครั้งต่อไปในบันทึกการสรุปหลังสอน 

0 

4.2 มีการนำเสนอแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในครั้ง
ต่อไปในบันทึกการสรุปหลังสอน 

1 

รวมคะแนน 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด:  ประธานสาขาวิชา  
หน่วยงาน:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขาวิชา/ อาจารย์ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ 6 เดือนแรก 
 รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาทักษะด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขาวิชา/อาจารย์) 
           ร้อยละ 2.5 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
หน่วยที่รับการประเมิน: อาจารย์ประจำ 
คำอธิบาย : ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาทักษะด้านวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง กระบวนการดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษาให้มทีักษะด้านวิชาการ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2565) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การพบนักศึกษาในครอบครัว 
2 การสร้างเสริมพลังอำนาจกับนักศึกษาในครอบครัว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวกับ

นักศึกษา 
3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาในครอบครัวรายบุคคล 
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในครอบครัว 

30 



 

 

 

 

 
 

 
ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน คะแนน 

1 การพบนักศึกษาในครอบครัว 
(ประเมินจาก บันทึกการพบนักศึกษา 
google form เป็นรายเดือน/บันทึกของ
นักศึกษา) เริ่มปีการศึกษา 2565 

ไม่มีรายงานการพบนักศึกษาในครอบครัว 0 

มีรายงานการพบนักศ ึกษาในครอบครัว             
แต่ไม่สม่ำเสมอ (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง) 

0.5 

มีรายงานการพบนักศ ึกษาในครอบครัว            
อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง)  

1 

2 การสร้างเสริมพลังอำนาจกับนักศึกษาใน
ครอบครัวโดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ครอบครัวกับนักศึกษา 
(ประเมินจากภาพกิจกรรมครอบครัวตาม
โครงการของวิทยาลัย) 

ไม่ปรากฎหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
ครอบครัวกับนักศึกษา  0 

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวกับ
นักศึกษา แต่ไม่สม่ำเสมอ  0.5 

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวกับ
นักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ   1 

3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
นักศึกษาในครอบครัวรายบุคคล 
(ประเมินจาก บันทึกการพบนักศึกษา 
google form เป็นรายเดือน/บันทึกของ
นักศึกษา) 

ไม่มีรายงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาในครอบครัวรายบุคคล  0 

มีรายงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาในครอบครัวรายบุคคล   1 

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน
ครอบครัว 

ร้อยละ 1- 25 ของนักศึกษาในครอบครัว               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.5 

ร้อยละ 25.01 -50.00 ของนักศึกษาใน
ครอบครัวมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  1 

ร้อยละ 50.01 – 75.00 ของนักศึกษาใน
ครอบครัวมีผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน  

1.5 

ร้อยละ 75.01 -100.00 ของนักศึกษาใน
ครอบครัวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  2 

รวมคะแนน 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขาวิชา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำ 
หน่วยงาน:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6 เดือนแรก 
 รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา
และทักษะอ่ืนๆ 
หน่วยวัด: ร้อยละ 
น้ำหนัก: ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ) 
           ร้อยละ 5 (ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 
หน่วยที่รับการประเมิน: อาจารย์ประจำ 
คำอธิบาย: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา 
หมายถึง กระบวนการที่อาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ และ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการใช้สื่อการสอนที่มีการสอดแทรกศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ
ทางการพยาบาลในเนื้อหาที่สอน มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชากาและทักษะอื่นๆ  
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การใช้สื่อการสอนที่มีการสอดแทรกศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษทางการพยาบาล 
2 ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในครอบครัว (PBRI test) 
3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันจากการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์, แอโรบิค,            
การประกวดนวัตกรรมหรือสิ่งสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลการสอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล:  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขาวิชา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์ประจำ 
หน่วยงาน: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนนที่ได ้
1 การใช้สื่อการสอนที่มีการสอดแทรก

ศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษทางการ
พยาบาล  

1.1 ไม่มีสื่อการสอนที่มีการสอดแทรก  
ศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษทางการ
พยาบาล 

0 

1.2 มีสื่อการสอนที่มีการสอดแทรกศัพท์   
หรือประโยคภาษาอังกฤษทางการ 
พยาบาล 

1 

2 
 
 
 
 

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในครอบครัว (PBRI test) 

ร้อยละของนักศึกษาในครอบครัวที่มีผล
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในครอบครัว (PBRI test) เท่ากับหรือ
มากกว่า 41 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 

ร้อยละ 1-59 0.5 
ร้อยละ 60.01-69.99 1 
ร้อยละ 70.01-79.99 1.5 
ร้อยละ 80.01-100.00 2 

3 การม ีส ่ วนร ่วมในการส ่ง เสร ิมให้
นักศึกษาได้รับรางวัลทั ้งภายในและ
ภายนอกสถาบันจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและทักษะอื่นๆ ได้แก่ การ
กล ่าวส ุนทรพจน์ , แอโรบ ิค ,  การ
ประกวดนวัตกรรมหรือสิ่งสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

3.1 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักศึกษา   
ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับสถาบัน 
เช่น เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม เป็นผู้ให้
คำแนะนำการนำเสนอผลงาน เป็นต้น 

0.5 

3.2 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักศึกษา    
ให้ได้รับรางวัลระดับสถาบัน 

1 

3.3 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักศึกษาให้
ได้รับรางวัลระดับเครือข่าย 

1.5 

3.4 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนักศึกษาให้
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

2 

รวมคะแนน 5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวชี้วัดที ่10  ระดับความสำเร็จของการผลิตผลงานวิจัย  
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขาวิชา)  
      ร้อยละ 7.5 (หัวหน้ากลุ่มงาน)  
        ร้อยละ 10 (อาจารย์)  
คำอธิบาย : งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยที่โครงการวิจัยที่ดำเนินการอาจจะเป็นโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนภายในจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง หรือได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
สูตรการคำนวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 ความรับผิดชอบโครงร่างวิจัยในปีการศึกษา 2564 
2 การส่งเครื่องมือวิจัยของโครงร่างวิจัยปีการศึกษา 2564 
3 การดำเนินการของโครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2564 
4 การดำเนินการของโครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2563 
5 การส่งโครงร่างวิจัยเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 

 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 ความรับผิดชอบโครงร่างวิจัยในปี
การศึกษา 2564 

1.1 ไม่มีโครงร่างวิจัย 0 
1.2 เป็นผู้ร่วมโครงร่างวิจัย 0.5 
1.3 เป็นหัวหน้าโครงร่างวิจัย 1 

2 การส่งเครื่องมือวิจัยของโครงร่าง
วิจัยปีการศึกษา 2564 

2.1 ไม่มีการส่งเครื่องมือวิจัยไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

0 

2.2 มีการส่งเครื่องมือวิจัยไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ แต่
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เป็นไปตาม
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่
วิทยาลัยฯกำหนด 

1 

2.3  มีการส่งเครื่องมือวิจัยไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยฯกำหนด 

2 

3 การดำเนนิการของโครงร่างวิจัย 
ปีการศึกษา 2564 

3.1 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 
3.2 ดำเนินการบทที่ 1-3 2 

4 การดำเนินการของโครงร่างวิจัย 
ปีการศึกษา 2563 

4.1 ดำเนินการบทที่ 1-3 1 
4.2 ดำเนินการบทที่ 4 2 
4.3 ดำเนินการบทที่ 5 3 

5 การส่งโครงการวิจัยเพ่ือการขอรับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

5.1 ไม่มีการส่งโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

0 

5.2 มีหนังสือส่งโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกแต่ยังไม่มีหนังสือการคอบ
รับการให้ทุน 

0.5 

5.3 โครงการวิจัยได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
น้อยกว่า 50,000 บาท/คน 

1 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

5.4 โครงร่างวิจัยได้รับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 
50,000 บาท/คน 

2 

 รวมคะแนน 10 
 
หมายเหตุ : 1) ในโครงร่างวิจัยปีการศึกษา 2563  และ ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้โครงร่างวิจัยที่ได้ประเมินมาใน
วงรอบที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือประเมิน KPI ในวงรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 เท่านั้น 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวบ่งชี้ 11 ระดับความสำเร็จในการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ)  
      ร้อยละ 10 (ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำ)  
คำอธิบาย :  
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือฐานข้อมูล ISI หรือฐานข้อมูล SCORPUS  
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานที่จัดทำ/เขียนขึ้น โดยมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
สังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน และได้รั บการตีพิมพ์ในเอกสาร/
วารสารทางวิชาการในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ
ฐานข้อมูล ISI หรือฐานข้อมูล SCORPUS 
สูตรการคำนวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
2 การปรับแก้ไขบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
3 การตอบรับจากบรรณาธิการ/peer review 
4 การตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
5 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
2 คะแนน  2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 ลำดับ 5 
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แบบประเมินสำหรับอาจารย์ระดับปริญญาตรี 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 การส่งบทความวิจัย/วิชาการ 

 
1.1 ส่งบทความวิจัย/วิชาการไปยัง
วารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI 2 หรือ
เวทีการประชุมระดับชาติ แต่ยังไม่มีใบ
ตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารฯ
หรือผู้จัดประชุม 

1 

1.2 ส่งบทความวิจัย/วิชาการไปยัง
วารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI 2 หรือ
เวทีการประชุมระดับชาติ และมีใบตอบ
รับจากบรรณาธิการของวารสารฯหรือผู้
จัดประชุม 

2 

2 การปรับแก้ไขบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 

2.1 แก้ไขบทความวิจัย/บทความ
วิชาการไปยังวารสารฯ หรือผู้จัดประชุม
เพ่ือตีพิมพ์ช้ากว่าเวลาที่กำหนด 

1 

2.2 แก้ไขบทความวิจัย/บทความ
วิชาการไปยังวารสารฯ หรือผู้จัดประชุม
เพ่ือตีพิมพ์ตามเวลาที่กำหนด 

2 

3 การตอบรับจากบรรณาธิการ/peer review 3.1 มีหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI 2 แต่
ไม่ได้ระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือนที่จะ
ตีพิมพ์ หรือหนังสือตอบรับให้นำเสนอ
จากหน่วยงานที่จัดประชุม 

1 

3.2 มีหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI 2 โดย
ระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือนที่จะตีพิมพ์  

2 

4 การตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 

4.1 ได้รับเล่ม Proceedings หรือ CD 
จากหน่วยงานที่ประชุม 

1 

4.2 ได้รับเล่มวารสารที่มีบทความวิจัย/
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI 2 

2 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
5 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ  

(นับเฉพาะเล่มวารสารฉบับสมบูรณ์) 
5.1 มีการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ หรือนำเสนอในเวทีการประชุม
ระดับชาติจำนวน 1 เรื่อง ในปี พ.ศ. 
2564 หรือ พ.ศ. 2565 

1 

5.2 มีการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ หรือนำเสนอในเวทีการประชุม
ระดับชาติมากกว่า 1 เรื่อง ในปี พ.ศ. 
2564 หรือ พ.ศ. 2565 

2 

รวมคะแนน 10 
 
แบบประเมินอาจารย์ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 มีการส่งบทความวิจัย/วิชาการ 

 
1.1 ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ไปยังวารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI1 
หรือ TCI 2 แต่ยังไม่มีใบตอบรับจาก
บรรณาธิการของวารสารฯ 

1 

1.2 ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ไปยังวารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI1 
หรือ TCI 2 มีใบตอบรับจาก
บรรณาธิการของวารสารฯ 

2 

2 มีการปรับแก้ไขบทความวิจัย/วิชาการ 
 

2.1 แก้ไขบทความวิจัย/บทความ
วิชาการไปยังวารสารฯ เพ่ือตีพิมพ์ช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 

1 

2.2 แก้ไขบทความวิจัย/บทความ
วิชาการไปยังวารสารฯ เพ่ือตีพิมพ์ตาม
เวลาที่กำหนด 

2 

3 ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการ/peer 
review 

3.1 มีหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI1 หรือ 
TCI 2 แต่ไม่ได้ระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือน
ที่จะตีพิมพ์  

1 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3.2 มีหนังสือตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารระดับชาติ ฐานข้อมูล TCI1 หรือ 
TCI 2 โดยระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือนที่
จะตีพิมพ์  

2 

4 ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ 
 

4.1 ไม่ได้รับเล่มวารสารที่มีบทความ
วิจัย/บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI1 หรือ TCI2 

1 

4.2 ได้รับเล่มวารสารที่มีบทความวิจัย/
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI1 หรือ TCI 2 

2 

5 จำนวนบทความวิจัย/วิชาการ  
(นับเฉพาะเล่มวารสารฉบับสมบูรณ์) 

5.1 มีบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
TCI 1 หรือ TCI 2 จำนวน 1 เรื่อง 

1 

5.2 มี 2 กรณี คือ 
5.2.1 มีบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
 1 เรื่อง ในปีพ.ศ. 2564 หรือพ.ศ. 2565 
5.2.2 มีบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ
ฐานข้อมูล TCI 2 ตั้งแต่ 2 เรื่องขึ้นไปใน
ปีพ.ศ. 2564 หรือพ.ศ. 2565 

2 

รวมคะแนน  10 
 
หมายเหตุ 1) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ใช้ประเมินแค่ 2 วงรอบการประเมินเท่านั้น และการให้คะแนนจะยกคะแนน
จากรอบก่อนมาให้ในรอบถัดไปด้วย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวชี้วัดที ่12 ระดับความสำเร็จของการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน/ตำรา/หนังสือ  
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 
คำอธิบาย :  
นวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการศึกษา 
ตำรา หมายถึง เอกสารที่ได้แต่ง แปล หรือเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง 
สรุป และอ้างอิง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ลึกซึ้งในเนื้อหาทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนวิชาใด วิชาหนึ่ง โดยจะต้องมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมวิชาหรือส่วนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ มีวัตถุประสงค์หลักในการเรียนการสอนหรือการศึกษา
ทางวิชาการ 
หนังสือ หมายถึง  สิ่งพิมพ์ที่เกิดจากความรู้   ความคิด ประสบการณ์ สติปัญญา และความฉลาดรอบรู้ของมนุษย์  
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของตนเองแล้วบันทึกไว้เป็นมรดกทางปัญญา เพ่ือให้เกิดแก่บุคคลและสังคมต่อไป 
สูตรการคำนวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การปรับแก้ไขโครงร่างนวัตกรรมปีการศึกษา 2564 
2 ความก้าวหน้าในการจัดทำชิ้นงานนวัตกรรมปีการศึกษา 2564 
3 การส่งผลงานนวัตกรรมของอาจารย์เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

 (ประเมินทั้งสาขา) 
 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 

 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
ลำดับ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 
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แบบประเมินสำหรับอาจารย์ทุกคน 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 การปรับแก้ไขโครงร่างนวัตกรรม 
ปีการศึกษา 2564 

1.1 ไม่มีการแก้ไขโครงร่าง
นวัตกรรมปีการศึกษา 2564 และ
ส่งหลังวันที่ 30 เม.ย.65 

0 

1.2 มีการแก้ไขโครงร่างนวัตกรรมปี
การศึกษา 2564 และส่งก่อนวันที่ 
30 เม.ย. 65 

1 

2 ความก้าวหน้าในการจัดทำชิ้นงาน
นวัตกรรมปีการศึกษา 2564 

2.1 ไม่มีการจัดทำชิ้นงานนวัตกรรม 0 
2.1 มีการจัดทำชิ้นงานนวัตกรรม 
ปีการศึกษา 2564  แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

0.5 

2.3 การจัดทำชิ้นงานนวัตกรรมปี
การศึกษา 2564 เสร็จสิ้น 100 % 
อาจจะยังไม่ทดลองใช้นวัตกรรมก็
ได้ 

1 

3 การส่งผลงานนวัตกรรมของอาจารย์
เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ ( ประเมินทั้งสาขา ) 

3.1 ไม่ได้ส่งส่งผลงานนวัตกรรม
ของอาจารย์เข้าร่วมการประกวด 

0 

3.2 ส่งผลงานนวัตกรรมของ
อาจารย์เข้าร่วมการประกวด แต่ยัง
ไม่ถึงระยะเวลาการจัดประกวดหรือ
เข้าร่วมประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล 

0.5 

3.3 ส่งผลงานนวัตกรรมของ
อาจารย์เข้าร่วมการประกวด และ
ได้รับรางวัล 

1 

4. การนำไปใช ้ประโยชน ์และจดอนุ
สิทธิบัตร 

4.1 ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ 0 
4.2 มีการนำไปใช้ประโยชน์ 1 
4.3 มีการนำไปใช้ประโยชน์ และ
จดอนุสิทธิบัตร 

2 

  รวมคะแนน  5 คะแนน 
หมายเหตุ 1)  นวัตกรรมของอาจารย์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงร่างนวัตกรรมที่ผ่านการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 
เท่านั้น  ซึ่งจะเป็นโครงร่างนวัตกรรมปีการศึกษาใดก็ได้  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 7.5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์)  
คำอธิบาย : การบริการวิชาการ  หมายถึง แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการแก่สังคมทั้งใน และภายนอก
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ และความต้องการของชุมชน 

สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

แบบประเมินสำหรับอาจารย์ระดับปฏิบัติการ 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 
 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 จัดโครงการบริการวิชาการที่หารายได้ 
2 สรุปโครงการบริการวิชาการท่ีหารายได้ 
3 ตัวแทนสาขาวิชามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง 

(บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง) 
4 ตัวแทนสาขาวิชามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมสบช.โมเดล 

(บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล) 
5 การสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (จิตอาสา) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 

กิจกรรมจิตอาสาในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 
(สมุดบันทึกการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม) 

ค่าคะแนนที่ได้  
2 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 1.5 คะแนน 
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : หลักฐานการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน คะแนน 

1 สาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการท่ีหา
รายได้ 

1.1 ไม่มีการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีหารายได้ 0 
1.2 มีการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีหารายได้ 2 

2 สาขาวิชาสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีหา
รายได้ 

2.1 ไม่มีการสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีหา
รายได้ 

0 

2.2 มีการสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีหารายได้ 1 
3 ตัวแทนสาขาวิชามีส่วนร่วมดำเนิน

กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง  
(บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง) 

3.1 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 0 
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง 0.5 
3.3 เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 1 

4 ตัวแทนสาขาวิชามีส่วนร่วมดำเนิน
กิจกรรมสบช.โมเดล 
(บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล) 

4.1 ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

0 

4.2 ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล
ร้อยละ 51-70  

1 

4.3 ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล 
ร้อยละ 75-80  

1.5 

4.2 ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสบช.โมเดล
ร้อยละ 81-100  

2 

5 การสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย
เคลื่อนที่ (จิตอาสา) หรือเข้าร่วมกิจกรรม
อ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาในช่วงการ
ระบาดของโรค COVID-19 
(สมุดบันทึกการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม)  

5.1 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 0 
5.2 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง 1 
5.3 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง 1.5 

รวมคะแนน 7.5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 14 จำนวนองค์ความรู้ที่แต่ละฝ่ายจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 5 รองผู้อำนวยการ  
               ร้อยละ 7.5 ประธานสาขาวิชา  
                ร้อยละ 5 หัวหน้ากลุ่มงาน    
                ร้อยละ 5 อาจารย์             
คำอธิบาย :  Knowledge Management (KM) คือ การบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพ่ือเกิดการ
นิยาม ความรู้หรือแนวปฏิบัติขององค์กร โดยรวบรวม สร้าง และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กร
เพ่ือให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรข้ึน  
 
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

แนวทางการประเมินผล : เกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน ดังนี้  
                                การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) 
 

1 2 5 
ขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอนที่ 6 

 
ขั้นตอนที่ 7  

 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 การเข้าถึงความรู้ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7 การเรียนรู้ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  
หน่วยวัด :   ระดับ    
น้ำหนัก  :  ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 
คำอธิบาย : การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่าง
เป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาที่จะ
รับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนรู้ได้ครบถ้วน ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนดไว้ในหลักฐาน และ
ตรงความมุ่งหวังของสังคม 
 

สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  2565) 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2 มีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมเกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก 

และหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) และประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนประจำปี
งบประมาณ 2565 

3 กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 
4 นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 
5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สถาบัน 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
คะแนน

ที่ได้ 

1 มีระบบและกลไกในการดำเนินงาน
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารระบบและกลไกการดำเนินงาน 1  

2 มีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุม
เกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงาน
ตามระบบและกลไก และหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) และประเมินตัวชี้วัด
ความสำเร็จของแผนประจำปี
งบประมาณ 2565 

- แผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมเกณฑ์แต่
ละตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 

0.5 

- รายงานผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม
เกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือนหลัง
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1 

3 กำกับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- Gantt’s chart การกำกับ ติดตาม และ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อม 
  รายงานผลและนำเสนอแก่คณะกรรมการ 
  ผู้เกี่ยวข้องรายไตรมาส 

0.5 

ส่งการประเมินตนเองในรอบ 6 เดือนหลัง
พร้อมหลักฐาน 

1 

4 นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา มา
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใน
ปีการศึกษา 2564 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2565 ตามผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

0.5 

ประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 

1 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ลำดับ 1  ลำดับ 1, 2 ลำดับ 1, 2, 3 ลำดับ 1, 2, 3, 4 ลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 

49 



 

 

 

 

 
ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

คะแนน
ที่ได้ 

5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร/สถาบัน  
 
 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในน้อยกว่า
หรือเท่ากับเดิม 

0 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในมาก
กว่าเดิม 

1 

รวมคะแนน 5 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
                          และหนว่ยประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำสาขา 
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 



 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือนแรก 
   รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที ่16 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร   
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ำหนัก   : ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 
คำอธิบาย : การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมให้การบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพ องค์กรเกิดการพัฒนาและสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เช่น 
การผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ การอบรมและ
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ การทำงานโดยใช้ 5 ส การติดตามงานมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น 
และการเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนประจำปี การเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาองค์กร  
สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

แนวทางการประเมินผล :   เกณฑ์การประเมินรอบ 12 เดือน   
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การจัดทำโครงการ  
2 การสรุปโครงการ  
3 การมีส่วนร่วมในกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้ง 
4 การใช้สารบรรณอิเล็คทรอนิค และการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 
5 5.1 การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ 

5.2 การทำกิจกรรม 5 ส 
6 การเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน 

(ส่งสรุปไปราชการ ภายใน 15 วัน, ส่งสรุปโครงการ ภายใน 1 เดือน) 
7 การพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพตามแผนที่กำหนด  
8 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ต่างๆ 

ค่าคะแนนที่ได้  
0.25 0.25 0.25 1.25 1.5 0.5 0.5 0.5 

ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 ลำดับที่ 7 ลำดับที่ 8 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

1 การจัดทำโครงการ 
 

1.1 ไม่มีการจัดทำโครงการและไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
โครงการ  

0 

1.2  มีการจัดทำโครงการและมีส่วนร่วมในการจัดทำ
โครงการ 

0.25 

2 การสรุปโครงการ 
(งานแผน) 

2.1 ไม่สรุปโครงการหรอืสรุปโครงการท่ีจัดไปแล้วช้ากว่าท่ีกำหนด  0 
2.2 สรุปโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 0.25 

3 การมีส่วนร่วมในเป็นกรรมการท่ี
ได้รับมอบหมาย/แต่งต้ัง 
 

3.1 ปฏิเสธการร่วมเป็นกรรมการตามท่ีได้รับมอบหมาย/
เป็นกรรมการแต่ไม่ทำหน้าที่ท่ีกำหนด 

0 

3.2 มีส่วนร่วมเป็นกรรมการและทำหน้าท่ีตามท่ีกำหนด 0.25 

 
4 

4.1 มีการใช้สารบรรณ 
อิเล็คทรอนิค (งานบริหารท่ัวไป) 

4.1.1 มีการใช้สารบรรณอิเล็คทรอนิคไม่ต่อเนื่อง 0 
4.1.2 มีการใช้สารบรรณอิเล็คทรอนิคต่อเนื่อง 0.25 

4.2 การพัฒนาตนเองด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

4.2.1 ไม่มีการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 
  (การเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯจัดให้ น้อยกว่า
ร้อยละ 50)  

0 

4.2.2 มีการพฒันาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 
   (การเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯจัดให้ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50)  

0.5 

4.2.3 มีการพฒันาตนเองด้านภาษาอังกฤษ และมีคะแนน 
สอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์หรือเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  
(คะแนนสอบของสบช. หรือตามที่วิทยาลัยฯ จัดสอบ) 

1 

5 5.1 การรายงานข้อมูลครภุัณฑ์ 
(ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่

ของตนเอง) (ของงานพัสดุ) 

5.1.1 ไม่มีการดูแลและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน 
        ความรับผิดชอบตามกำหนด 

0 

5.1.2 มีการดูแลและรายงานขอ้มูลครุภัณฑ์ แต่ไม่สมบูรณ์ 
        ไม่ครบถ้วน และไม่ทันกำหนด 

0.25 

5.1.3 มีการดูแลและรายงานขอ้มูลครุภัณฑ์ท่ีรับผิดชอบ 
        อย่างครบถ้วนตามกำหนด  

0.5 

 5.2 การทำกิจกรรม 5 ส  
 (งานบริหารท่ัวไป) 

5.2.1 ทำกิจกรรม 5ส และให้ความร่วมมือ (มีภาพในการ
ทำก่อนและหลังท่ีเป็นพื้นท่ีของตนเอง) 

0.5 

5.2.3 ทำกิจกรรม 5ส  
(คะแนนจากการประเมินคำนวณเต็ม 0.5)  
 
 

0.5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม /คำสั่ง และอ่ืน ๆ 
 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ ประธานสาขา/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ อาจารย์ประจำสาขา 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน คะแนน 

6 การเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน  
( สรุปส่งไปราชการ ภายใน 15 
วัน ส่งสรุปโครคงการภายใน 1 
เดือน ส่งงานการเงิน) 

6.1 ไม่ส่งเอกสารการเบิกจ่าย การไปราชการ, การสรุป
โครงการตามกำหนด 

0 

6.2 ส่งเอกสารเบิกจ่ายการ ไปราชการ, สรุปโครงการ
ล่าช้ากว่ากำหนด 

0.25 

6.3 การเบิกจ่ายเอกสารการเงนิ ไปราชการ, สรุปโครงการ
ตามกำหนด 

0.5 

7 การอบรม / การพฒันาตนเอง
ด้านวิชาการและวิชาชีพตามแผน
ท่ีกำหนด และรายงานผล  

7.1 ไม่มีการพัฒนาตนเอง/มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่รายงาน 

0 

7.2 มีการอบรมพฒันาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 8 ชม. และรายงานหน่วย
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใน 1 สัปดาห์หลังอบรม 

0.5 

8 การเข้าร่วมโครงการพฒันาองค์กร 8.1 เข้าร่วมโครงการพฒันาองค์กร น้อยกว่าร้อยละ 50 /
คุณธรรม จริยธรรม/OD /งานอื่นๆ ท่ีฝ่ายพัฒนาฯจัด 

0 

8.2 เข้าร่วมโครงการพฒันาองค์กร ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป/คุณธรรม จริยธรรม/OD /งานอื่นๆ ท่ีฝ่ายพัฒนาฯจัด  

0.5 

  รวมคะแนน 5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการของหัวหน้ากลุ่ม (กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่ม
อำนวยการ กลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ) 

หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 5 (หัวหน้ากลุ่มงาน) 
คำอธิบาย : การบริหารจัดการของหัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง กระบวนการ หรือกิจกรรม ที่หัวหน้ากลุ่มงานมีการ
ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ 
ประสานงาน และควบคุม 
สูตรการคำนวณ:   ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   เกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง 
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) 

                                   
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน 
2 การดำเนินการ ติดตามและกำกับ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกไตรมาสและนำผลมา

วางแผนการพัฒนาปรับปรุงงานในรอบไตรมาสถัดไป 
4 การสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งการมีผลการประเมินมาพัฒนา

ปรับปรุงงาน 
5 แนวปฏิบัติที่ดีในงานหรือการบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 

ค่าคะแนนที่ได้  
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 
ลำดับ 1  ลำดับ 2 ลำดับ 3 ลำดับ 4 ลำดับ 5 
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ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน คะแนน 

1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

1.1 ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ  
       ดำเนินงานการดำเนินงาน 

0 

1.2 มีแผนงาน/โครงการกิจกรรม/ 
      การดำเนินงาน 

1 

2 
 

การดำเนินการ ติดตามและกำกบั ให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 

2.1 ไม่มีแผนการกำกับติดตาม 0 
2.2 มี Gantt’s chart การติดตาม กำกับ 
      แต่ไม่มีรายงานการกำกับติดตาม 

0.5 

2.3 มี Gantt’s chart การกำกับติดตาม  
      และรายงานผลการดำเนินการ กำกับ 
      ติดตามงานตามแผนที่วางไว้ ส่งตาม 
      ไตรมาส หรือตามที่กำหนด 

1 

3 ประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนที่วางไว้
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกไตรมาสและนำ
ผลมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงงานใน
รอบไตรมาสถัดไป 

3.1 ไม่มีรายงานแผนการพฒันาปรับปรุงงาน 0 
3.2 มีรายงานแผนการพัฒนาปรับปรุงงานไม่ 
      ครอบคลุม น้อยกว่าร้อยละ 50 

0.5 

3.3 มีรายงานการประเมนิผลการดำเนินงาน 
      และแผนการพัฒนาปรบัปรุงงานในรอบ 
      ไตรมาสถัดไป 

1 

4 การสรุปผลการดำเนนิงานตามกรอบเวลา
ที่กำหนดพร้อมทั้งการมีผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงงาน 

4.1 ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานตาม 
      ที่กำหนด 

0 

4.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานไม่ตรง 
      ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

0.5 

4.3 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบ 
      เวลาที่กำหนดและมีรายงานการนำผล 
      การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงาน 

1 
 

5 แนวปฏิบัตทิี่ดีในงานหรือการบรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ เชน่ ผลการ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือเกิน
เป้าหมาย มีการทำงานเชิงรุกไมต่้องทวง
งานบ่อยครั้ง มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน 
คิดค้นนวัตกรรม หรือแนวทางการทำงาน
ใหม่ๆ 

5.1 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในงานหรือไม่บรรลุ 
      เป้าหมายตามที่วางไว้ 

0 
 

5.2 มีแนวปฏิบัติที่ดีในงานหรือบรรลุ 
      เป้าหมายตามที่วางไว้ 

1 

รวมคะแนน 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/รองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  /หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิจัย
และบริการวิชาการ 
 หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือนแรก 
   รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที ่18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย 
หน่วยวัด : ระดับ 
คำอธิบาย : การดำเนินงานตามนโยบาย หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญตามนโยบายของวิทยาลัยที่กำหนด 
เพื่อให้องค์กร เกิดการพัฒนาและสัมฤทธิ์ผลในการบริหารจัดการ เช่น การทำกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย     
การผลักดันให้เกิดสถาบันการศึกษาปลอดภัย  การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหานอกเวลาของนักศึกษา การเป็น
อาจารย์ประจำชั้นและเข้าร่วมโครงการที่วิทยาลัยกำหนด  และการเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานต่างๆ 
 

สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 18.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย 
น้ำหนัก   : ร้อยละ 7.5 (รองผู้อำนวยการ) 
              ร้อยละ 5 (ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 
 

 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 เป็นแกนนำและขับเคลื่อนงานตามนโยบายและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความก้าวหน้าของงาน

อย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดและประเมินได้ ( สถานศึกษาปลอดภัย/พื้นที่วิทยาลัยสีเขียว Green 
college/งานอ่ืนๆ)  

2 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคน / พัฒนางาน ที่วิทยาลัยจัด              
(ถูกกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ในวงรอบนั้น ) 

3 มีการดำเนินงานตามนโยบายและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความก้าวหน้าของงานอย่างเป็น
รูปธรรมสามารถวัดและประเมินได้ 

4 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย / ดูแลนักศึกษานอกเวลา / ตาม
คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ /อาจารย์เวรอย่างน้อย 2 ครั้ง  ในรอบ 6 เดือน/ การมาปฏิบัติงาน                            

5 มีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (พอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตอาสา) 
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ตัวช้ีวัดที่  18.2 ระดับความสำเร็จการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
น้ำหนัก   : ร้อยละ 5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 มีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ 
2 เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมหรือแนวทางการพัฒนางาน 

3 เป็นผู้นำในการรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้ถุงผ้า, ใช้ภาชนะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้,ประหยัดพลังงานไฟฟ้า) 

4 เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ (การออกกำลังกาย,รับประทานอาหารทีมีประโยชน์) 

5 เป็นผู้นำในการใช้ภาษาอังกฤษในวิทยาลัยฯอย่างชัดเจน (การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษประจำวัน) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 18.3 ระดับวามสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอย 
น้ำหนัก   : ร้อยละ 2.5 (รองผู้อำนวยการ/ประธานสาขา/หัวหน้ากลุ่มงาน/อาจารย์) 

แนวทางการประเมินผล : เกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                (ระหว่าง 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2565) 

 

 

 

 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แสดงพฤติกรรมสร้างระบบ กลไก และมาตรการจัดการลดขยะแนวใหม่ 
2 มีการพัฒนากระบวนการคิดปรับพฤติกรรมการจัดการลดขยะแนวใหม่ 
3 แสดงพฤติกรรมแกนนำนักคิดจัดการลดขยะแนวใหม่ 
4 แสดงพฤติกรรมจัดการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตามระบบ กลไก มาตรการใหม่ 
5 พฤติกรรมการคัดแยกขยะลดการทิ้งขยะสู่สังคม 
6 พฤติกรรมการใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 

ค่าคะแนนที่ได้  

1 1 1 1 1 
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 18.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย 

ลำดับ 
รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ค่า
คะแนน 

1 เป็นแกนนำและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มี
ความก้าวหน้าของงานอย่างเป็นรูปธรรม
สามารถวัดและประเมินได้ (สถานศึกษา
ปลอดภัย/วิทยาลัยพื้นที่สีเขียว Green 
college/งานอ่ืนๆ) 

1.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 0.5 

1.2 เป็นแกนนำในการผลักดัน 1 

2 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ / กิจกรรม 
การพัฒนาคน / พัฒนางาน ที่วิทยาลัยจัด  
(ถูกกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ในวงรอบนั้น ) 
ได้แก่ วันสถาปนา, วันพยาบาล, วันไหว้ครู, 
กีฬาสีวิทยาลัยฯ, การประชุมอาจารย์, 
โครงการอนุรักษ์) 

2.1 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ /  
      กิจกรรม การพัฒนาคน / พัฒนางาน  
      ที่วิทยาลัยจัด น้อยกว่า ร้อยละ 50 

0 

2.2 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ /         
      กิจกรรม การพัฒนาคน / พัฒนางาน  
      ที่วิทยาลัยจัด  ร้อยละ 50-70 

0.5 

2.3 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ /  
      กิจกรรม การพัฒนาคน / พัฒนางาน  
      ที่วิทยาลัยจัด  ร้อยละ 71-80 

0.75 

2.4 มีการเข้าร่วมประชุมโครงการ /  
      กิจกรรม การพัฒนาคน / พัฒนางาน  
      ที่วิทยาลัยจัด  ตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

1 

3 มีการดำเนินงานตามนโยบายและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ มีความก้าวหน้าของงาน
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถวัดและประเมินได้ 
 

3.1 มีการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 0 
3.2 มีการดำเนินงานต่อเนื่องตามแผน 0.5 
3.3 มีผลการดำเนินงานผลงานโครงการเกิน    
       กว่าเป้าหมาย (พิธีเปิดงาน/มีพ้ืนที่สีเขียว) 

 
1 

4 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามที่ได้รับการ
แต่งตั้งและมอบหมาย / ดูแลนักศึกษานอก
เวลา / ตามคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ /
อาจารย์เวรอย่างน้อย 2 ครั้ง  ในรอบ 6 
เดือน/ การมาปฏิบัติงาน                            

4.1 หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/ 
      กิจกรรม /คำสั่ง และอ่ืน ๆ (งาน 
      นอกเหนือจากงานประจำตาม 
      พันธกิจ และเป็นงานที่มีความสำคัญ 
      ขององค์กร) 

0.5 

4.2 การมาปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด     
     /นโยบายวิทยาลัย 

0.5 
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ตัวช้ีวัดที่  18.2 ระดับความสำเร็จการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ลำดับ 
รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ค่า
คะแนน 

5 มีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 
(พอเพียง  มีวินัย สุจริต จิตอาสา) 

5.1 ปฏิบัติบางข้อ น้อยกว่าร้อยละ 50 0.25 
5.2 ปฏิบัติบางข้อ ร้อยละ 50-70 0.50 
5.3 ปฏิบัติเกือบทุกข้อ ร้อยละ 71-80 0.75 
5.4 ปฏิบัติเกือบทุกข้อ ร้อยละ 81 - 100 1 

  คะแนนรวม 5 

ลำดับ 
รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ค่า
คะแนน 

1 มีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ต่อวิทยาลัยฯ  

1.1 ไม่มีการนำเสนอความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อ

วิทยาลัยฯ 

0 

1.2 มีการนำเสนอความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อ

วิทยาลัยฯ 

1 

2 เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมหรือมีส่วน

ร่วมในการพัฒนางาน 

2.1 ไม่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หรือมีส่วน

ร่วมในการพัฒนางาน 

0 

2.2 มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วม

ในการพัฒนางาน 

0.5 

2.3 เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วม

ในการพัฒนางาน  

1 

3 เป็นผู้นำในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(ใช้ถุงผ้า, ใช้ภาชนะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้,

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า) 

3.1 ไม่มีการเป็นผู้นำในการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(ใช้ถุงผ้า, ใช้ภาชนะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้,ประหยัด

พลังงานไฟฟ้า) 

0 

3.2 มีการเป็นผู้นำในการรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นครั้ง

คราว (ใช้ถุงผ้า, ใช้ภาชนะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้,

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า) 

0.5 

3.3 เป็นส่วนผลักดันในการรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้ถุง

ผ้า, ใช้ภาชนะท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้,ประหยัด

พลังงานไฟฟ้า) 
 

1 
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ตัวชี้วัดที่ 18.3 ระดับความสำเร็จการจัดการลดขยะแนวใหม่ (ประเมินอาจารย์และเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุนทุกคน)  

 
ลำดับ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
เอกสาร/ หลักฐาน 

ค่าคะแนน 

1 แสดงพฤติกรรมสร้างระบบ กลไก และ
มาตรการจัดการลดขยะแนวใหม่ของ 
นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 

ไม่มีการแสดงระบบ กลไก มาตรการจัดการลด
ขยะแนวใหม่ของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
หรือแสดงบางส่วน 

0 

แสดงผลการสร้างระบบ กลไก และมาตรการ
จัดการลดขยะแนวใหม่ของนักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 

1 

2 มีการพัฒนากระบวนการคิดปรับ
พฤติกรรมการจัดการลดขยะแนวใหม่
ของ นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 

ไม่มีการพัฒนากระบวนการคิดปรับพฤติกรรม
การจัดการลดขยะแนวใหม่ของนักศึกษาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่หรือแสดงบางส่วน 

0 

 มีข้ันตอนการพัฒนากระบวนการคิดปรับ
พฤติกรรมการจัดการลดขยะแนวใหม่ของ
นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

1 

3 แสดงพฤติกรรมแกนนำนักคิดจัดการลด
ขยะแนวใหม่ 

ไม่แสดงพฤติกรรมแกนนำนักคิดจัดการลดขยะ
แนวใหม่หรือแสดงบ้างบางครั้ง 

0 

แสดงพฤติกรรมแกนนำนักคิดจัดการลดขยะแนว
ใหม่ 

1 

4 แสดงพฤติกรรมจัดการลดขยะแบบมี
ส่วนร่วมตามระบบ กลไก มาตรการใหม่ 

แสดงพฤติกรรมจัดการลดขยะแบบมีส่วนร่วม
ตามระบบ กลไก มาตรการใหม่ บางครั้ง 

0 
 

ลำดับ 
รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ค่า

คะแนน 

4 เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ 

(การออกกำลังกาย,รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์) 

ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 0 

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 0.5 

เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ 1 

5 

 

มีการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิทยาลัยฯ

อย่างชัดเจน 

 (การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษประจำวัน) 

ไม่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษ 0 

มีการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่สม่ำเสมอ 0.5 

มีการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ 1 

รวม 5 

61 



 

 

 

 

 
ลำดับ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
เอกสาร/ หลักฐาน 

ค่าคะแนน 

แสดงพฤติกรรมจัดการลดขยะแบบมีส่วนร่วม
ตามระบบ กลไก มาตรการใหม่ 

1 
 

5 พฤติกรรมการคัดแยกขยะลดการทิ้งขยะ
สู่สังคม  

ไม่มีการมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ หรือคัดแยกบ้าง ไม่คัด
แยกบ้างก่อนทิ้งสู่สังคม 

0 

มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ
ทั่วไป ขยะอินทรีย์ ก่อนทิ้งสู่สังคมทุกวัน 

0.5 

6 พฤติกรรมการใช้โฟมบรรจุอาหารใน
หน่วยงาน 

มีการนำโฟมบรรจุอาหารมาใช้ในหน่วยงาน 0 

ไม่มีการนำโฟมบรรจุอาหารมาใช้ในหน่วยงาน 0.5 

  คะแนนรวม 5 

 
ตัวช้ีวัดที่ 18.3 ระดับความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอย  

 
ลำดับ 

รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ค่า

คะแนน 
1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดขยะ และคัดแยกขยะในชั้นพื้นที่

อาศัยประจำครึ่งปีงบประมาณ (เม.ย. – ก.ย. 65) และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

2 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำกลับไปจัดการอย่างเหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว
กลับไปรวมกันอีก โดยแยกขยะรีไซเคิล ขยันตราย ขยะทั่วไป 
ขยะอินทรีย์ 

ไม่ปฏิบัติ 0 
ปฏิบัติ 0.5 

3 มีป้ายแสดงประเภทขยะ ที่ถังขยะชัดเจน สามารถให้
ผู้รับบริการทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

4 มีการบันทึกปริมาณของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่
กำหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึก จำนวน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุ
อาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
- ไม่มีขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ/ไร้ถังขยะ 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

5 ไม่ปฏิบัติ 0 
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ลำดับ 

รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ค่า

คะแนน 
มีการเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ปฏิบัติ 0.5 

6 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แก่
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์  เช่น หมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยง
ไส้เดือน (คนสวนทำ) ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล 
 
 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

8 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว การส่งเสริมการ
ใช้แก้ว ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสิ้นค้า  
    - การล้าง ถุงพลาสติก ตากแห้ง  ส่งทำอิฐ 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

9 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
- มีการณรงค์ใช้แก้วส่วนตัว 
-การลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำ 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 
 

0.5 

10 ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนำโฟม
บรรจุอาหารมาในหน่วยงาน 

ไม่ปฏิบัติ 0 

ปฏิบัติ 0.5 

คะแนนรวม 5 

 
 แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม /คำสั่ง และอ่ืน ๆ 
 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการ/ หัวหน้าสาขา/ หัวหน้ากลุ่ม/ อาจารย์ 
 หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)    รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการของรองผู้อำนวยการ 
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ  10 (รองผู้อำนวยการ) 
คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จรองผู้อำนวยการ หมายถึง กระบวนการ หรือ กิจกรรมที่รองผู้อำนวยการได้มีการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย  การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ 
การประสานงาน และควบคุม  
 

สูตรการคำนวณ:   ไม่มี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                  (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2565) 

 
ค่าคะแนนที่ได้  

1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1  คะแนน 
ลำดับ 1  ลำดับ 1-2 ลำดับ 1-3 ลำดับ 1-4 ลำดับ 1-5 

 
 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
2 ดำเนินการ ติดตามและกำกับ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ของทุกไตรมาส 
4 นำผลมาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานในรอบไตรมาสถัดไป 
5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน 
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ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน คะแนน 
1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ

ดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

1.1 ไม่มีแผนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ 
      ดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

0 

1.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน 
      ของกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบไม่ครอบคลุม 

0.5 

1.3 มีแผนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ 
      ดำเนินงานของกลุ่มวิกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ   
      ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

1 

2 
 

ดำเนินการ ติดตามและกำกับ ให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 

2.1 ไม่มีแผนการกำกับติดตาม 0 
2.2 มี Gantt’s chart การกำกับ ติดตาม  
      แต่ไม่มีรายงานผลการกำกับติดตาม 

0.5 

2.3 มี Gantt’s chart การกำกับติดตาม และ   
      รายงานผลการกำกับติดตามตามรายไตรมาส 
      หรือตามนโยบายของวิทยาลัย 

1 

3 ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ ของทุกไตรมาส  

3.1 ไม่มีรายงานประเมินผลการดำเนินงานและ 0 
3.2 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน แต่ไม่ 
      มีแผนพัฒนาปรับปรุงงานในรอบไตรมาสถัดไป 

0.5 

3.3 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานและ 
      แผนการพัฒนาปรับปรุงงานในรอบไตรมาส 
      ถัดไปหรือตามนโยบายของวิทยาลัย 

1 

4 นำผลมาวางแผนการพ ัฒนา 
ปรับปรุงงานในรอบไตรมาสถัดไป 

4.1 ไม่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงงาน 0 
4.2 มีการนำผลมาวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง  
      งานในรอบไตรมาสถัดไป ที่เป็นลายลักษณ์ 
      อักษรแต่ยังไม่ครอบคลุม 

0.5 

4.3 มีแผนการพัฒนาปรับปรุงงานในรอบไตรมาส 
      ถัดไป ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

1 

5 ร้อยละของความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน 
 

5.1 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 51-60     0.25 
5.2 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 61-70 0.50 
5.3 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 71-80 0.75 

5.4 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ  81 ขึ้นไป 1 

รวมคะแนน 5 
 

65 



 

 

 

 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อำนวยการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร /              
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 6 เดือนแรก 
  รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
หน่วยวัด  : ระดับ 
น้ำหนัก    : ร้อยละ 10 (รองผู้อำนวยการ) 
คำอธิบาย : ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง งานที่ได้รับปฏิบัติจาก  
               ผู้อำนวยการ การกำกับ ติดตาม ตัวชี้วัด ก.พ.ร ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง   
สูตรการคำนวณ:   ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
แนวทางการประเมินผล :   การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                  (ระหว่างวันที่  1 เมษายน – 30 กันยายน  2565) 

ค่าคะแนนที่ได้  
5 คะแนน 
ลำดับที่ 1 

 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 การกำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดตามคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน คะแนน 
1 การกำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดตาม

คู่มือการจัดทำคำรับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ประจำปีงบประมาณ 
2565 

แฟ้มหลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองคำรับรองและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ตามตัวชี้วัดของ สบช.) 
 

5 
 
 
 
 

 

รวมคะแนน 5 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บตามหลักฐานประกอบการประเมิน 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อำนวยการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร /              
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
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สมรรถนะในการปฏบิัติงาน 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
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สมรรถนะตามหลัก ก.พ. 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนว
ทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภทบริหาร เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับส่วนราชการในการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

การพิจารณาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
ก.พ.ได้กำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยกำหนดเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  หมายถึง องค์

ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งมีดังนี้ 
    ๑.๑ ประเภททั่วไป 
        ๑.๑.๑ ระดับปฏิบัติงาน  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๑ 
        ๑.๑.๒ ระดับชำนาญงาน  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๒ 
        ๑.๑.๓ ระดับอาวุโส  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ 3 
   ๑.๒ ประเภทวิชาการ 
        ๑.๒.๑ ระดับปฏิบัติการ  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๑ 
        ๑.๒.๒ ระดับชำนาญการ  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๒ 
        ๑.๒.๓ ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ 3 
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สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

สมรรถนะ รายละเอียด 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation-ACH)  
คำจำกัดความ: ความมุ่งมั่นจะปฎบิัติหน้าที่
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี ้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัด   ผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมผีู้ใดสามารถกระทำไดม้าก่อน 
 
 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ดี 
     พยายามทำงานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 

     พยายามปฎิบัติงานให้เสร็จตาม กำหนดเวลา 
     มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน 
     แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น 
     แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็น  
       ความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทำงานได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้   
     กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 

     ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

     ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บงัคับบัญชากำหนด            หรือ
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

     มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา ความถูกต้อง เพื่อให้ได้
งานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการ
ทำงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
     ปรับปรุงวิธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น                  มี

คุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น 

     เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะทำให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถกำหนดเป้าหมาย 
รวมท้ังพัฒนางาน  เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ  
     กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี

กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
     พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทำงานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือ 
แตกต่างไมเ่คยมีใครทำได้มาก่อน 
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สมรรถนะ รายละเอียด 

2) การบริการที่ดี (Service Mind-SERV) 
คำจำกัดความ: ความตั้งใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 
ข้าราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ       
     ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 

     ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 
     แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือข้ันตอน
งานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู ่
     ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่ให้

ผู้รับบริการได้รับบริการทีต่่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ  
     รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรอืหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกดิขึ้นแก่
ผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 
     ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและนำข้อขัดข้องใดๆในการ

ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริการที่เกินความ
คาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายามอย่างมาก  
     ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
     ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีกำลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รบับริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรือไม่ทราบ
มาก่อน 

     นำเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจ  และให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้   
     เข้าใจ หรือพยายามทำความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้

ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

     ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความ
จำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ รายละเอียด 

3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
คำจำกัดความ: ความสนใจใฝรู่้ สัง่สมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต ์
ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับ
การปฏิบัตริาชการให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพ
ของตน หรือที่เกี่ยวข้อง  
     ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพ
ของตน 
     พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน 
     ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
       ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติ
ราชการ 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  
     รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการของตน 
     รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน
อย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนำความรู้วิทยาการ 
หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
     สามารถนำวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการได ้

     สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกดิจากการนำเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง        
     มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็น 
       สหวิทยาการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
      สามารถนำความรูเ้ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทศัน์ 

เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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4) การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING) 
คำจำกัดความ: การดำรงตนและประพฤติปฏบิัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : มีความสุจริต   
     ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย 
และวินัยข้าราชการ 
     แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
     รักษาคำพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได ้
     แสดงให้ปรากฎถึงความมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ  
     ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผดิและรับผิดชอบ 
     เสียสละความสุขส่วนตน เพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง   
     ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ 

แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากลำบาก 
     กล้าตัดสินใจ ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมแม้

อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสยีประโยชน์ 
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5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork-TW) 
คำจำกัดความ: ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ  
โดยผู้ปฏิบัตมิีฐานะเป็นสมาชิก  
ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิก 
ในทีม 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : ทำหน้าท่ีของตนในทีมให้สำเร็จ  
     สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทำงานในส่วนท่ีตนไดร้ับ
มอบหมาย 
     รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของตนใน
ทีม 
     ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความร่วมมือในการ
ทำงานกับเพ่ือนร่วมงาน  
     สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ด ี
     ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยด ี

     กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง    ความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประสานความร่วมมือของ
สมาชกิในทีม  
     รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
     ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรว่ม

ทีม 
     ประสานงานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนนุการ

ทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมทีม เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ                       
     ยกย่อง และให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 

     ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้องขอ 

     รักษามิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกันในวาระ
ต่างๆให้งานสำเร็จ 
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สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

1. สมรรถนะ รายละเอียด 

1)  การคิดวิเคราะห ์(Analytical Thinking) 
คำจำกัดความ: การทำความเข้าใจและวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็นปญัหา แนวคิดโดยการ
แยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละ
ขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
ระเบียบเปรยีบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถลำดับ
ความสำคญั ช่วงเวลา เหตุและผล ท่ีมาที่ไปของ
กรณีตา่งๆได ้
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี 1 : แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 
• แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆไดโ้ดยไมเ่รียงลำดับ
ความสำคญั 
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นปญัหาออกเป็นส่วนๆหรือเป็นกิจกรรม
ต่างๆได ้
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธข์ัน้
พ้ืนฐานของปัญหาหรืองาน 
• ระบุเหตุและผลในแตล่ะสถานการณต์่างๆได ้
• ระบุข้อดี ข้อเสีย ของประเด็นต่างๆได ้
• วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรอืกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ
หรือความเร่งด่วนได ้
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของปัญหาหรืองาน 
• เชื่อมโยงเหตุปัจจยัที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
• วางแผนงานโดยกำหนดกจิกรรม ข้ันตอนการดำเนินงานตา่งๆ ที่มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได ้
 

 
 

สมรรถนะ รายละเอียด 

2)  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
คำจำกัดความ: ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
และกลุม่คนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการ
ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลีย่น
วิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
  • ปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงานท่ียากลำบาก หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงาน  
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และยอมรับความจำเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยน 
• ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น 
•  เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมลูใหม ่
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใช้
กฎระเบียบ 
• มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อ
ผลสำเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

82 



 

สมรรถนะ รายละเอียด 

3)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ( Communication 
& Influening- CI )  
คำจำกัดความ: การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่น
ดำเนินการใด ๆ ตามทีต่นหรือ หน่วยงานประสงค์ 
ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบง่ช้ี 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี 1 : นำเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
• • นำเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมไิด้ปรับ

รูปแบบการนำเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คำแนะนำเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ
หรือทัศนคติท่ีดี 

• • นำเสนอข้อมูล ความเห็น ประเดน็ หรือตัวอย่างประกอบท่ีมีการเตรียม
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคดิของตน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และปรับรูปแบบการนำเสนอเพ่ือจูงใจ 

• • ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
• • คาดการณ์ถึงผลของการนำเสนอ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง 
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สมรรถนะในการปฏบิัติงาน 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
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สมรรถนะตามหลัก ก.พ. 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนว
ทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่งประเภทบริหาร เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับส่วนราชการในการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

การพิจารณาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
ก.พ.ได้กำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยกำหนดเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  หมายถึง องค์

ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งมีดังนี้ 
    ๑.๑ ประเภททั่วไป 
        ๑.๑.๑ ระดับปฏิบัติงาน  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๑ 
        ๑.๑.๒ ระดับชำนาญงาน  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๒ 
        ๑.๑.๓ ระดับอาวุโส  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ 3 
   ๑.๒ ประเภทวิชาการ 
        ๑.๒.๑ ระดับปฏิบัติการ  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๑ 
        ๑.๒.๒ ระดับชำนาญการ  กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ ๒ 
        ๑.๒.๓ ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถระดับที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 



สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

สมรรถนะ รายละเอียด 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation-ACH)  
คำจำกัดความ: ความมุ่งมั่นจะปฎบิัติหน้าที่
ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดย
มาตรฐานนี ้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัด   ผลสัมฤทธ์ิ 
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึง
การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมผีู้ใดสามารถกระทำไดม้าก่อน 
 
 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ดี 
     พยายามทำงานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง 

     พยายามปฎิบัติงานให้เสร็จตาม กำหนดเวลา 
     มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน 
     แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น 
     แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็น  
       ความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทำงานได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้   
     กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 

     ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

     ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บงัคับบัญชากำหนด            หรือ
เป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

     มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา ความถูกต้อง เพื่อให้ได้
งานท่ีมีคุณภาพ 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการ
ทำงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
     ปรับปรุงวิธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น                  มี

คุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
มากขึ้น 

     เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะทำให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถกำหนดเป้าหมาย 
รวมท้ังพัฒนางาน  เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ  
     กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี

กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
     พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทำงานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น หรือ 
แตกต่างไมเ่คยมีใครทำได้มาก่อน 
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สมรรถนะ รายละเอียด 

2) การบริการที่ดี (Service Mind-SERV) 
คำจำกัดความ: ความตั้งใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 
ข้าราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ       
     ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 

     ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 
     แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือข้ันตอน
งานต่างๆ ท่ีให้บริการอยู ่
     ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่ให้

ผู้รับบริการได้รับบริการทีต่่อเนื่องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ  
     รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรอืหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกดิขึ้นแก่
ผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 
     ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและนำข้อขัดข้องใดๆในการ

ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริการที่เกินความ
คาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายามอย่างมาก  
     ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
     ให้ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีกำลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รบับริการจะไมไ่ด้ถามถึง หรือไม่ทราบ
มาก่อน 

     นำเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจ  และให้บริการที่ตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้   
     เข้าใจ หรือพยายามทำความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้

ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

     ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความ
จำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 
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สมรรถนะ รายละเอียด 

3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
คำจำกัดความ: ความสนใจใฝรู่้ สัง่สมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต ์
ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับ
การปฏิบัตริาชการให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพ
ของตน หรือที่เกี่ยวข้อง  
     ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพ
ของตน 
     พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึน 
     ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
       ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติ
ราชการ 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน  
     รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการของตน 
     รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน
อย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนำความรู้วิทยาการ 
หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
     สามารถนำวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการได ้

     สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกดิจากการนำเทคโนโลยีใหมม่าใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได ้

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง        
     มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเป็น 
       สหวิทยาการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
      สามารถนำความรูเ้ชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทศัน์ 

เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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4) การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING) 
คำจำกัดความ: การดำรงตนและประพฤติปฏบิัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : มีความสุจริต   
     ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจรติ ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย 
และวินัยข้าราชการ 
     แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
     รักษาคำพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได ้
     แสดงให้ปรากฎถึงความมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ 
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ  
     ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผดิและรับผิดชอบ 
     เสียสละความสุขส่วนตน เพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง   
     ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ 

แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากลำบาก 
     กล้าตัดสินใจ ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมแม้

อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสยีประโยชน์ 
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5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork-TW) 
คำจำกัดความ: ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ  
โดยผู้ปฏิบัตมิีฐานะเป็นสมาชิก  
ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับสมาชิก 
ในทีม 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : ทำหน้าท่ีของตนในทีมให้สำเร็จ  
     สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทำงานในส่วนท่ีตนไดร้ับ
มอบหมาย 
     รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของตนใน
ทีม 
     ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม 
ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความร่วมมือในการ
ทำงานกับเพ่ือนร่วมงาน  
     สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ด ี
     ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยด ี

     กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดง    ความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประสานความร่วมมือของ
สมาชกิในทีม  
     รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
     ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนรว่ม

ทีม 
     ประสานงานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนนุการ

ทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
ระดับท่ี ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมทีม เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ                       
     ยกย่อง และให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงใจ 

     ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีมแม้ไม่มีการร้องขอ 

     รักษามิตรภาพอันดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกันในวาระ
ต่างๆให้งานสำเร็จ 
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สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1. สมรรถนะ รายละเอียด 

1) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
(Concern for Order) 
คำจำกัดความ: ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานได้
ตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนความพยายามที่
จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและลด
ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทัง้ความพยายาม
ให้เกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาทหน้าท่ี 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี 1 : ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 
 ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มคีวามถูกต้อง ชัดเจน 
 ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทำงาน 
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนท่ีกำหนด อย่างเคร่งครัด 
 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และตรวจทานความถูกต้องของ
งานที่ตนรับผิดชอบ 
 ตรวจทานงานในหน้าท่ี ความรบัผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกต้องของงาน
ทั้งของตนและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
 ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 
 ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอำนาจหน้าท่ีที่กำหนดโดย
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานท้ังของตนเองและผู้อื่น
ตามอำนาจหน้าที ่
 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานท้ังของตนเองและของผู้อื่น เพื่อ
ความถูกต้องของงาน 

 
 

สมรรถนะ รายละเอียด 

2)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ( Communication 
& Influening- CI )  
คำจำกัดความ: การใช้วาทศิลป์และกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ในการสื่อสาร เจรจา โน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่น
ดำเนินการใด ๆ ตามทีต่นหรือ หน่วยงานประสงค์ 
ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบง่ช้ี 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี 1 : นำเสนอข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา 
• • นำเสนอ ข้อมูล หรือความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยยังมไิด้ปรับ

รูปแบบการนำเสนอตามความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
ระดับท่ี 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คำแนะนำเพ่ือ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ
หรือทัศนคติท่ีดี 

• • นำเสนอข้อมูล ความเห็น ประเดน็ หรือตัวอย่างประกอบท่ีมีการเตรียม
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนความคดิของตน 
ระดับท่ี 3 : แสดงสมรรถนะที่ 2 และปรับรูปแบบการนำเสนอเพ่ือจูงใจ 

• • ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของผู้ฟัง 
• • คาดการณ์ถึงผลของการนำเสนอ และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง 
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สมรรถนะ รายละเอียด 

3)  การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship 
Building) 
คำจำกัดความ: สร้างหรือรักษาสมัพันธภาพฉัน
มิตร เพื่อความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้เกี่ยวข้องกับ
งาน 
 

ระดับที่กำหนดตามมาตรฐานสำหรับตำแหน่ง 
ระดับท่ี 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  

ระดับท่ี ๑ : สร้างหรือรักษาการติดต่อกับผู้ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับงาน 
• สร้างหรือรักษาการตดิต่อกับผู้ทีต่้องเกี่ยวข้องกับงานเพื่อประโยชน์ในงาน 

ระดับท่ี ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสร้างหรือรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกลช้ิด 
• สร้างหรือรักษาความสมัพันธ์ที่ดกีับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด 
• เสริมสร้างมติรภาพกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้อื่น 
ระดับท่ี ๓ : แสดงสมรรถนะที่ 2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์
ทางสังคม 
• ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงาน 
• เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์ในงาน 
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