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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจาปีงบประมาณ 2561
วงรอบ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
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ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
(ข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์)
ตัวชี้วัดที่

1

น้าหนัก
KPI
77
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
42
งานขา 1
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
1.1 อาจารย์ผู้สอน
1.1.1 จานวนชั่วโมงที่สอน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.1.2 ส่งแผนการสอนรายบท
15
1.1.3 ส่งบันทึกการสอน ในส่วนท้ายของแผนการสอนรายบท (ก่อนส่ง มคอ.5
มคอ. 6 2 สัปดาห์)
1.1.4 ส่งข้อสอบตาม test blueprint (1 สัปดาห์ + 2 วัน ก่อนวิพากษ์)
1.1.5 ส่งคะแนนตามหัวข้อที่รับผิดชอบ (หลังสอบ 2 สัปดาห์)
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1.2.1 จัดทา มคอ. 3 มคอ.4 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
(ก่อนเปิดภาค 1 เดือน)
1.2.2 รวบรวมผลการดาเนินการตามข้อ 1.1 ตามเวลาที่กาหนด
10
1.2.3 ส่งข้อสอบเพื่อวิพากษ์ตามเวลาที่กาหนด
1.2.4 วิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
1.2.5 จัดทา มคอ. 5 มคอ.6 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
1.3 ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย / การศึกษาอิสระของนักศึกษา หรืออาจารย์ที่
5
ปรึกษาโครงการในชุมชนของนักศึกษา
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10

3

2
35

4

35

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก
สมศ. (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
จาก สมศ. (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
งานขา 2 แยกตามกลุ่ม
การปฏิบั ติงานตามความรับผิ ดชอบของภาระงานในกลุ่ มงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ/ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล

ผู้ประเมิน

กก.บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

ประธาน
หลักสูตร

ประธาน
หลักสูตร
วิจัย
วิจัย
รองฯ/
ประธาน
หลักสูตร

3

ตัวชี้วัดที่
5
6

7

น้าหนัก
KPI
5
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
5
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
8
มิตทิ ี่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
รับผิดชอบดาเนินงานบริการวิชาการที่ตอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้อง
8
ทาร่วมกันทั้ง 3 หลักสูตร
10
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
5

การจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมี
การประเมินกระบวนการ เพื่อปรับขั้นตอนมาตรฐาน

5

การจัดการความรู้ (KM) (7 ขั้นตอน)

ผู้ประเมิน
วิชาการ
วิจัย/วิชาการ
/กิจการ
รองฯ/
ประธาน
หลักสูตร
หลักสูตร/วิจัย
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ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ช่วยสอน)
ตัวชี้วัดที่

1

น้าหนัก
KPI
ผู้ประเมิน
85
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
35
งานขา 1
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
1.1 อาจารย์ช่วยสอน/อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงาน/อาจารย์
ที่ปรึกษาวิจัยร่วม
กรรมการ
1.1.1 จานวนชั่วโมงที่ช่วยสอน
10
บริหารวิชาการ
1.1.2 จานวนชั่วโมงที่นิเทศงาน
1.1.3 จานวนชั่วโมงที่ให้คาปรึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงาน
1.1.4 จานวนชั่วโมงที่ให้คาปรึกษาวิจัยร่วม
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1.2.1 จัดทา มคอ. 3 มคอ.4 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
(ก่อนเปิดภาค 1 เดือน)
1.2.2 รวบรวมผลการดาเนินการตามข้อ 1.1 ตามเวลาที่กาหนด
15
หัวหน้าภาค
1.2.3 ส่งข้อสอบเพื่อวิพากษ์ตามเวลาที่กาหนด
1.2.4 วิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
1.2.5 จัดทา มคอ. 5 มคอ.6 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
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บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก
สมศ. (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
จาก สมศ. (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
งานขา 2 แยกตามกลุ่ม
การปฏิบั ติงานตามความรับผิ ดชอบของภาระงานในกลุ่ มงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ/ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
มิติที่ 3 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
การจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมี
การประเมินกระบวนการ เพื่อปรับขั้นตอนมาตรฐาน

วิจัย
วิจัย
รองฯ/
หัวหน้าภาค
วิชาการ
อานวยการ

5

ตัวบ่งชี้เพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวชี้วัดที่
1
2
3

(ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน)
น้าหนัก
KPI
ผู้ประเมิน
80
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
การปฏิบั ติงานตามความรับผิ ดชอบของภาระงานในกลุ่ มงานและหน้าที่ความ ผู้บังคับบัญชา
80
รับผิดชอบ/ความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล
ตามระดับชั้น
10
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา , อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการ
นศ. , อาจารย์
10
ให้บริการของกลุ่มสนับสนุน
และผู้เกี่ยวข้อง
10
มิติที่ 3 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
การจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมี คณะกรรมการ
10
การประเมินกระบวนการ
บริหาร

6

เกณฑ์การประเมิน
สาหรับข้าราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

7

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 77)
ตัวชี้วัดที่ 1.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (42 คะแนน)
1.1 อาจารย์ผู้สอน (15 คะแนน)
1.1.1จานวนชั่วโมงที่สอน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (3 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ของสถาบันพระ
บรมราชชนก
ระดับรองผู้อานวยการ / ประธานหลักสูตร เกณฑ์ 8-10 ชม./สัปดาห์
วิทยาลัย ฯ ใช้เกณฑ์ 4 ชม./สัปดาห์ ( โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 30 ชม./เทอม หรือ 60 ชม./ปีการศึกษา)
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม
ต่ากว่า 10 ชม.
10 - 19 ชม.
20 - 29 ชม.
มากกว่า 30 ชม.

เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ต่ากว่า 20 ชม.
20 - 39 ชม.
40 - 60 ชม.
มากกว่า 60 ชม.

ระดับคะแนน
0
1
2
3

ระดับอาจารย์ประจาหลักสูตร / หัวหน้างาน เกณฑ์ 12 – 14 ชม./สัปดาห์
วิทยาลัย ฯ ใช้เกณฑ์ 8 ชม./สัปดาห์ ( โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 45 ชม./เทอม หรือ 90 ชม./ปีการศึกษา)
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม
ต่ากว่า 24 ชม.
24 - 34 ชม.
35 - 45 ชม.
มากกว่า 45 ชม.

เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ต่ากว่า 48 ชม.
48 - 69 ชม.
70 - 90 ชม.
มากกว่า 90 ชม.

ระดับคะแนน
0
1
2
3

ระดับอาจารย์ทั่วไป เกณฑ์ 12 - 18 ชม./สัปดาห์
วิทยาลัย ฯ ใช้เกณฑ์ 12 ชม./สัปดาห์ ( โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 60 ชม./เทอม หรือ 120 ชม./ปีการศึกษา)
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม
ต่ากว่า 30 ชม.
30 - 44 ชม.
45 - 60 ชม.
มากกว่า 60 ชม.

เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ต่ากว่า 60 ชม.
60 - 89 ชม.
90 - 120 ชม.
มากกว่า 120 ชม.

ระดับคะแนน
0
1
2
3
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1.1.2 ส่งแผนการสอนรายบท ตามวันที่กาหนดส่ง ตามข้อกาหนดของ มคอ. (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
ส่งตามวันที่กาหนด
3
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด
0
1.1.3 ส่งบันทึกการสอน ในส่วนท้ายของแผนการสอนรายบท (ก่อนส่ง มคอ.5 มคอ. 6 2 สัปดาห์)
(3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
0

1.1.4 ส่งข้อสอบตาม test blueprint (1 สัปดาห์ + 2 วัน ก่อนวิพากษ์) (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
0

1.1.5 ส่งคะแนนตามหัวข้อที่รับผิดชอบ (หลังสอบ 2 สัปดาห์) (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
0

1.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (10 คะแนน)
1.2.1 จัดทา มคอ. 3 มคอ.4 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (ก่อนเปิดภาค 1 เดือน)
( 2 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
0

1.2.2 รวบรวมผลการดาเนินการตามข้อ 1.1 ตามเวลาที่กาหนด (2 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
0

1.2.3 ส่งข้อสอบเพื่อวิพากษ์ตามเวลาที่กาหนด (2 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
0
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1.2.4 วิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (2 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
0

1.2.5 จัดทา มคอ. 5 มคอ.6 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (2 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
0

1.3 ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษา (5 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย / การศึกษาอิสระของนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในชุมชนของ
นักศึกษา (5 คะแนน)
ระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาร่วมในงานวิจัย
2. เป็นที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
3. เป็นที่ปรึกษาโครงการในชุมชน

เรื่องละ 2 คะแนน
เรื่องละ 1 คะแนน
เรื่องละ 1 คะแนน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาหลักในงานวิจัย
เรื่องละ 1 คะแนน
2. เป็นที่ปรึกษาร่วมในงานวิจัย
เรือ่ งละ 1 คะแนน
3. เป็นที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (IS)
เรือ่ งละ 1 คะแนน
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ตัวชีว้ ัดที่ 2. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าน้าหนัก
(10 คะแนน)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.20
4 คะแนน
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
0.40
4 คะแนน
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลั กเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาบั น อนุ มัติ แ ละจั ด ทาเป็ น ประกาศให้ ท ราบ เป็ น การทั่ ว ไปและแจ้ง ให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.60
6 คะแนน
กลุ่ม 2
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
0.80
8 คะแนน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
1
10 คะแนน
ในฐานข้อมูล ระดับ นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลง
งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวชีว้ ัดที่ 3. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าน้าหนัก
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
(2 คะแนน)
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.60
2 คะแนน
กลุ่ม 2
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
0.80
2 คะแนน
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม๑
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
1
2 คะแนน
ในฐานข้อ มูล ระดับ นานาชาติต ามประกาศก.พ.อ. หรือระเบีย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลง
งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ สาหรับตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3
1. ผลงาน 1 เรื่องจะนามาพิจารณาได้ 2 รอบการประเมิน (สามารถใช้หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ได้)
2. กรณีมีผลงานหลายเรื่อง สามารถนามานับคะแนนรวมกันได้ แต่จะได้ไม่เกินคะแนนเต็ม
3. หากมีผลงานเพิ่มจะนามานับคะแนนเพิ่มให้ในรอบต่อไปด้วย แต่จะได้ไม่เกินคะแนนเต็ม
4. ในวงรอบ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 ใช้ผลงานนับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
5. ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
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ตัวชีว้ ัดที่ 4. การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของภาระงานในกลุ่มงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ/
ความรับผิดชอบอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล (35 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นไปตามคารับรองปฏิบัติราชการ ตามที่กาหนดขึ้นระหว่าง
ผู้อานวยการกับรองผู้อานวยการ และหัวหน้าภาควิชา
รองผู้อานวยการกับบุคลากรในกลุ่มงาน
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการกับหัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชากับบุคลากรในภาควิชา
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการกลุ่ม /ประธานหลักสูตร

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (น้าหนักร้อยละ 5)
ตัวชีว้ ัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ (5 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
คิ ด คะแนนจากคะแนนจริ ง ที่ เ กิ ด จากการประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ระดับคะแนนจาก 0 - 5 คะแนน
หมายเหตุ
ผู้รวบรวมผลการประเมิน คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่กลุ่มวิชาการได้รวบรวมไว้
จากการส่งแบบสารวจให้นักศึกษาตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้มีการประเมิน
อาจารย์โดยผู้เรียน โดยให้คานวณความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้าหนักร้อยละ 8)
ตัวชี้วัดที่ 6 รับผิดชอบดาเนินงานบริการวิชาการที่ตอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องทาร่วมกัน
ทั้ง 3 หลักสูตร (8 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
มีการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ 3 หลักสูตร เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ งานวัน
พระบิดา งานวันทันตสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ โครงการ 1 ช่วย 9 โดยแนบเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม
(ลายมือชื่อ)
หมายเหตุ
1. ผู้ ร วบรวม และให้ ค ะแนน คื อ รองผู้ อ านวยการกลุ่ ม วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ /
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ /รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการ
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มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (น้าหนักร้อยละ 10 )
ตัวชีว้ ัดที่ 7 การทบทวนปรับปรุงการจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมี
การประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ขั้นตอน
กระบวนการ (5 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการทบทวน/ปรับปรุง ขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย
แนบเอกสารเสนอแนวทางการทบทวน/ปรับปรุง ต่อผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน/รองผู้อานวยการ
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ระดับคะแนน
มีการทบทวนปรับปรุงการจัดทาขั้นตอน
5
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการ และประธานหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 8 การจัดการความรู้ (KM) (5 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
2. มีการกาหนดหัวข้อการจัดการความรู้
3. มีการดาเนินการในการจัดการความรู้
4. มีผลงานการจัดการความรู้
5. มีการเผยแพร่งานการจัดการความรู้
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และประธาน
หลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ช่วยสอน
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มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 85)
ตัวชี้วัดที่ 1.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (35 คะแนน)
1.1 อาจารย์ช่วยสอน/อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงาน/
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยร่วม (10 คะแนน)
1.1.1จานวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (2.5 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ระดับคะแนน
ต่ากว่า 24 ชม.
ต่ากว่า 48 ชม.
0
24 - 34 ชม.
48 - 69 ชม.
0.5
35 - 45 ชม.
70 - 90 ชม.
1.5
มากกว่า 45 ชม.
มากกว่า 90 ชม.
2.5
1.1.2 จานวนชั่วโมงที่นิเทศงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (2.5 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ต่ากว่า 10 ชม.
ต่ากว่า 20 ชม.
10 - 19 ชม.
20 - 39 ชม.
20 - 29 ชม.
40 - 60 ชม.
มากกว่า 30 ชม.
มากกว่า 60 ชม.

ระดับคะแนน
0
0.5
1.5
2.5

1.1.3 จานวนชั่วโมงที่ให้คาปรึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด (2.5 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ระดับคะแนน
ต่ากว่า 24 ชม.
ต่ากว่า 48 ชม.
0
24 - 34 ชม.
48 - 69 ชม.
0.5
35 - 45 ชม.
70 - 90 ชม.
1.5
มากกว่า 45 ชม.
มากกว่า 90 ชม.
2.5

1.1.4 จานวนชั่วโมงที่ให้คาปรึกษาวิจัยร่วม ตามเกณฑ์ที่กาหนด (2.5 คะแนน)
หลักเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินต่อเทอม
ต่ากว่า 10 ชม.
10 - 19 ชม.
20 - 29 ชม.
มากกว่า 30 ชม.

เกณฑ์การประเมินต่อปีการศึกษา
ต่ากว่า 20 ชม.
20 - 39 ชม.
40 - 60 ชม.
มากกว่า 60 ชม.

ระดับคะแนน
0
0.5
1.5
2.5
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1.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (15 คะแนน)
1.2.1 จัดทา มคอ. 3 มคอ.4 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด
(ก่อนเปิดภาค 1 เดือน) ( 3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
ส่งตามวันที่กาหนด
3
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด
1
1.2.2 รวบรวมผลการดาเนินการตามข้อ 1.1 ตามเวลาที่กาหนด (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
1

1.2.3 ส่งข้อสอบเพื่อวิพากษ์ตามเวลาที่กาหนด (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
1

1.2.4 วิเคราะห์ข้อสอบ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
1

1.2.5 จัดทา มคอ. 5 มคอ.6 สมบูรณ์ ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด (3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
ส่งตามวันที่กาหนด
ส่งไม่ตรงตามวันที่กาหนด

ระดับคะแนน
3
1
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ตัวชี้วัดที่ 2. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าน้าหนัก
(5 คะแนน)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.20
2 คะแนน
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
0.40
2 คะแนน
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลั กเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาบั น อนุ มัติ แ ละจั ด ทาเป็ น ประกาศให้ ท ราบ เป็ น การทั่ ว ไปและแจ้ง ให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.60
3 คะแนน
กลุ่ม 2
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
0.80
4 คะแนน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
1
5 คะแนน
ในฐานข้อมูล ระดับ นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลง
งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวชี้วัดที่ 3. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าน้าหนัก
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
(5 คะแนน)
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการะดับชาติ
0.20
2 คะแนน
- บทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
0.40
2 คะแนน
ระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบีย บคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลั กเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการทั่วไปและแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.60
3 คะแนน
กลุ่ม 2
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
0.80
4 คะแนน
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ เป็นการ
ทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม๑
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
1
5 คะแนน
ในฐานข้อ มูล ระดับ นานาชาติต ามประกาศก.พ.อ. หรือระเบีย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลง
งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ สาหรับตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3
1. ผลงาน 1 เรื่องจะนามาพิจารณาได้ 2 รอบการประเมิน (สามารถใช้หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ได้)
2. กรณีมีผลงานหลายเรื่อง สามารถนามานับคะแนนรวมกันได้ แต่จะได้ไม่เกินคะแนนเต็ม
3. หากมีผลงานเพิ่มจะนามานับคะแนนเพิ่มให้ในรอบต่อไปด้วย แต่จะได้ไม่เกินคะแนนเต็ม
4. ในวงรอบ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61 ใช้ผลงานนับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
5. ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดที่ 4. การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของภาระงานในกลุ่มงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ/
ความรับผิดชอบอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล (50 คะแนน)
เป็นไปตามคารับรองปฏิบัติราชการ ตามที่กาหนดขึ้นระหว่าง
ผู้อานวยการกับรองผู้อานวยการ และหัวหน้าภาควิชา
รองผู้อานวยการกับบุคลากรในกลุ่มงาน
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการกับหัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชากับบุคลากรในภาควิชา
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (น้าหนักร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ (5 คะแนน)
คิ ด คะแนนจากคะแนนจริ ง ที่ เ กิ ด จากการประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ระดับคะแนนจาก 0 - 5 คะแนน
หมายเหตุ
ผู้รวบรวมผลการประเมิน คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่กลุ่มวิชาการได้รวบรวมไว้
จากการส่งแบบสารวจให้นักศึกษาตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้มีการประเมิน
อาจารย์โดยผู้เรียน โดยให้คานวณความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน

มิติที่ 3 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (น้าหนักร้อยละ 10 )
ตัวชี้วัดที่ 6 การจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมีการประเมิน
กระบวนการ (10 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการทบทวน/ปรับปรุง ขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย
แนบเอกสารเสนอแนวทางการทบทวน/ปรับปรุง ต่อผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน/รองผู้อานวยการ
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ระดับคะแนน
มีการทบทวนปรับปรุงการจัดทาขั้นตอน
10
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการ และประธานหลักสูต
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เกณฑ์การประเมิน
สาหรับข้าราชการ และลูกจ้าง
สายสนับสนุน
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มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้าหนักร้อยละ 80)
ตัวชีว้ ัดที่ 1 การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของภาระงานในกลุ่มงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ความ
รับผิดชอบอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคล (80 คะแนน)
เป็นไปตามคารับรองปฏิบัติราชการ ตามที่กาหนดขึ้นระหว่าง
ผู้อานวยการกับรองผู้อานวยการ และหัวหน้าภาควิชา
รองผู้อานวยการกับบุคลากรในกลุ่มงาน
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการกับหัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชากับบุคลากรในภาควิชา
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (น้าหนักร้อยละ 10)
ตัวชีว้ ัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา , อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่ม
สนับสนุน (10 คะแนน)
คิดคะแนนจากคะแนนจริงที่เกิดจากการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา, อาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง จากแบบประเมิน ระดับคะแนนจาก 0 - 5 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน นาคะแนนเฉลี่ยที่ได้ มาคูณด้วย 2 เป็นคะแนนที่ได้รับการประเมิน

มิติที่ 3 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (น้าหนักร้อยละ 10 )
ตัวชีว้ ัดที่ 3 การจัดทาขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน มีการดาเนินการตามขั้นตอน และมีการประเมิน
กระบวนการ (10 คะแนน)
คาอธิบายตัวชี้วัด
เป็นการทบทวน/ปรับปรุง ขั้นตอนมาตรฐานในการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดย
แนบเอกสารเสนอแนวทางการทบทวน/ปรับปรุง ต่อผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน/รองผู้อานวยการ
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ระดับคะแนน
มีการทบทวนปรับปรุงการจัดทาขั้นตอน
10
หมายเหตุ
ผู้รวบรวม และให้คะแนน คือ รองผู้อานวยการ และประธานหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ข้อมูลอ้างอิง
1. องค์ประกอบของ มคอ. 3 หรือ มคอ.4 (รายละเอียดของรายวิชา) มีหัวข้อ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisite) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของรายวิชา 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายและรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
2. องค์ประกอบของ มคอ. 5 หรือ มคอ.6 (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา) มีหัวข้อดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุ่มเรียน (section)
5. สถานที่เรียน

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. แผนการสอน
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน
4. การกระจายของระดับคะแนน(เกรด)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

