คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชนตราด

คำนำ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเป น การดำเนิ น งานภายใต ห ลั ก การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542
ที่มุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต โดยมี
กฎหมายที่รองรับการดำเนินงานคือ กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 การดำเนินงานตั้งแตป 2545 ถึงปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 20 แหงกระจายอยู
ทั่วประเทศใน 20 จังหวัด สังกัด สถาบัน วิท ยาลัย ชุมชน กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม ดำเนินการตามนโยบายรัฐ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 - 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของจากพระราชบัญญัติการศึกษา
ดังกลาว สถาบันการศึกษาทุกแหงจำเปนตองมีระบบประกันคุณภาพ เพื่อนำผลการประเมินตนเองนั้นมา
พัฒนาสถาบันเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง วิทยาลัยชุมชนตราดเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนในระดับต่ำกวาปริญญา จึงไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และดำเนินการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(sar) ประจำปเสนอตอสภา
วิทยาลัยชุมชนตราด สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปดเผย
ตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 1
บริบทองคกร

ตราสัญลักษณวิทยาลัยชุมชน
ตราหรือสัญลักษณของวิทยาลัยชุมชน มีสัญลักษณเปนรูปทรงทางสถาปตยกรรมไทยและ
ลวดลายไทยประสานกัน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของชุมชนไทย ลักษณะของปลายแหลมดานบนสื่อถึงการมุงสู
จุดมุงหมายสูงสุดในการดำเนินงาน วงกลมสีทองอยูภายใน สื่อถึงเปาหมายในการดำเนินงาน ความสำเร็จ
ความเจริญรุงเรือง มองภายในจะเห็นเปนลักษณะของคนกับหนังสือที่เปดออก ซึ่งสื่อถึงการเปดโอกาสทางการ
ศึกษาและการถายทอดภูมิปญญาจากบุคลากรของชุมชน เพื่อความเจริญรุงเรืองของชุมชน และมีแถบสีธงชาติ
ที่มีผลมาจากการที่บุคลากรของชาติที่คุณภาพ และมีเสนโคงรองรับดานลาง ซึ่งสื่อถึงการศึกษาตลอดชีวิต การ
สรางบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกชุมชน

สีประจำวิทยาลัย เหลือง – ขาว
สีเหลือง

หมายถึง สัญลักษณของชีวิตใหมและชีวิตที่ดีขึ้น ดวยความสวางไสว และ

เปนสีประจำวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
สีขาว

หมายถึง ความสงบ บริสุทธิ์ แจมแจง สะอาด ปราศจากมลทิน

ดอกไมประจำวิทยาลัย

ดอกไมประจำวิทยาลัย คือ ดอกกันเกรา
ชื่อสามัญ : กันเกรา มันปลา ตำเสา มะซู
ชื่อวิทยาศาสตร : Fagraea fragrans Roxb
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ประวัติวิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 และตามกฎกระทรวงวาดวย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 กำหนดวา “วิทยาลั ย
ชุมชนเปนสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน
ใช ห ลั ก การตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึกษา และมติ ค ณะรัฐ มนตรี เกี่ย วกั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เมื่ อวั น ที่ 19
กุมภาพันธ 2545 โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะตองเกิดจากความตองการและความพรอมของชุมชนที่
จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีสวนรวมและเปนเจาของทุกขั้นตอน
โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือขายและมีความรวมมือจากทุก
ภาคสวนของชุมชนในจังหวัด
ดวยปรัชญาและหลักการดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนตราดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 กำหนดใชอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตราดที่ ยุ บ เลิ ก ไป มี พื้ น ที่ 8 ไร 1 งาน 99.5 ตารางวา เป น ที่ ตั้ งของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด
ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ไดขอใชสำนักงานจังหวัดตราดเปนสถานที่ติดตอ
ราชการ เพราะสถานที่ ที่ จั ด ตั้ งกำลั งอยู ในระหว างการปรั บ ปรุ งซอ มแซม จนเมื่ อแล ว เสร็ จ ได ท ำพิ ธี เป ด
อาคารเรี ย นในวั น ที่ 23 มี น าคม 2549 วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราดเป น สถานศึ ก ษาตั้ ง อยู เลขที่ 64/1 หมู 2
ถนนตราด-คลองใหญ ตำบลเนิ น ทราย อำเภอเมือ งตราด จั งหวั ด ตราด ใช พ ยั ญ ชนะและเลขรหั ส ประจำ
ส ว นราชการ ที่ อว 0610.17/ ปฏิ บั ติ ง านตามกรอบนโยบาย หลั ก การ แนวทางการดำเนิ น งาน
เปนสวนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อไดป ระกาศจัด ตั้งวิทยาลัย ชุมชนตราดแลว ไดมีการดำเนิ น การสรรหาและทาบทามผูมีความรู
มีความสามารถที่จะมาเปนคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการ เมื่อประกาศจัดตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจำนวน 16 ทาน โดยมีนายสมบูรณ
ชัชวาลย เปนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ในระยะแรกยังไมมีผูอำนวยการที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ตาม
กรอบนโยบาย คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดไดขอใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตงตั้ง
นางสมเสนห พวงพี กรรมการสภาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขาราชการบำนาญ (อดีตหัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษาจังหวัดตราด) ทำหน าที่รักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลั ยชุ มชนตราด ปฏิ บั ติ งานตาม
นโยบายและการรับนโยบายการทำงานจากสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตวันที่ 4ตุลาคม 2548 ถึง
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2549 ต อ มาได แ ต งตั้ งนางกรรณิ ก า สุ ภ าภา ข าราชการครู ตำแหน งครู วิ ท ยฐานะ
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 แตงตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแตวันที่ 4
พฤษภาคม 2555 ถึงวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 และได แต งตั้ ง นางกรรณิ กา สุ ภ าภา ดำรงตำแหน งรักษา
ราชการแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
และไดแตงตั้งนางกรรณิกา สุภาภา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน
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2559 จนถึงปจจุบัน และมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 12 ทาน มีนายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
เปนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด มีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 10 ทาน
มีนายกิตติ โกสินสกุล เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนตราด และมีอนุกรรมการวิชาการ
วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 9 ทาน มีนางกรรณิกา สุภาภา ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดเปนประธาน
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน พ.ศ.2558 หมวด 1 บททั่ ว ไป กล าวถึงการจั ด การศึก ษา
ในวิทยาลัยชุมชนตราด ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ดังนี้
มาตรา8 เพื่ อ ประโยชน ในการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ ำกว าปริ ญ ญาให ส ถาบั น เป น
สถานศึกษาซึ่งจัด การศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อให การศึกษาวิจัย ให บริการทางวิชาการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสรางศักยภาพบุคคลตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพ
ของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสูการพัฒนาประเทศ
มาตรา9 การดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา8สถาบันตองใหความสำคัญ
และคำนึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
(1) การสรางโอกาสและการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาและการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชนดวยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสามารถเขาถึงผูเรียน
ในชุมชนไดอยางทั่วถึง
(2) การตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษาการฝกอบรม
ดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ
(3) ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาตอในระดับปริญญาของนักศึกษา
(4) ความรวมมือกับสถานศึกษาสถานประกอบการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสถาบันศาสนา
องคกรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมหนวยงานอื่นของรัฐสถานศึกษาชั้นสูงสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศใน
การจัดการศึกษา
(5) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับ
(6) การระดมทรัพ ยากรทั้ งจากภาครั ฐ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น และเอกชนในการจั ด
การศึกษา
(7) การบริหารจัดการโดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล
(8) การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ
(9) การประสานงานและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
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ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
“การศึกษามีคุณคาอันประมาณคามิได ตอบุคคลและสังคมสวนรวม ชุมชนจึงควรไดรับการศึกษาที่
สมบู รณที่สุดตามศักยภาพแห งตน วิทยาลัยชุมชนตราดเกิดขึ้นและดำรงอยูเพื่อสรางสรรคโอกาสทางการ
ศึกษาใหสมาชิกของชุมชนไดพัฒนาตนเอง ในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณคาแหงชีวิต และเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ในมิติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม”
วิสัยทัศน (Vision)
วิทยาลัยชุมชนตราดเปนผูนำดานการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนพื้นฐานภูมิปญญาสูสากล เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
อยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ชุมชน และสัมฤทธิบัตร
2. บริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามความตองการของทองถิ่นและชุมชน
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสูการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค
ใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล
ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสูการพัฒนา
ประเทศ
คำขวัญ
รวมสรางสังคมอุดมปญญาเปดโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนอยางแทจริง
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เอกลักษณ
เปดโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่น

อัตลักษณ
มีคุณธรรม นำความรูสูชุมชน
วิทยาลัยชุมชนตราดจะประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ และทิศทางทีต่ ั้งไว โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
5 ยุทธศาสตร ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนและสัมฤทธิบัตร
2. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมดาน
อาชีพ ดานคุณภาพชีวิต และจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนแบบมีสวนรวม ตามความ
ตองการของทองถิ่นและชุมชน
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานราก
4. สืบสาน ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สูการ
พัฒนาตอยอดเศรษฐกิจชุมชนอยางสรางสรรค
5. การบริหารจัดการเชิงรุกแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและมีธรรมาภิบาล
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บทที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด
( Trat Community College Internal Quality Assurance System )
วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และยึดถือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) มาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)
มาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตราดไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

ระบบควบคุมคุณภาพ
( Quality Control )

- พั ฒ นาการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุ ณ ภาพ
โดยกำหนดนโยบาย เกณฑ
มาตรฐานตัวชี้วัดของ
1. ปจจัยนำเขา ( input )
2. กระบวนการผลิต
( process )
3. ผลผลิต / ผลลัพธ
( output / outcome )

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
( Quality Audit )

- พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
โดยตนเองและรายงานการ
ดำเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานตัวชี้วัด โดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติ
จากภายนอก
- ตรวจสอบหลักฐานหรือ
รายงาน

ระบบประเมินคุณภาพ
( Quality Assessment )
- พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายใน / ภายนอกวิทยาลัยและ
สนับสนุน สงเสริมใหพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดย
* การประเมินคุณภาพภายใน
* จัดทำระบบการประเมิน
* จัดทำเครื่องมือการประเมิน
* นำผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนา
วิทยาลัยอยางตอเนื่อง
* การประเมินภายนอกโดย
- องคกรอิสระระดับประเทศ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
สภาวิทยาลัย นำผลการประเมิน
มาสนับสนุน สงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง

แผนภาพที่ 1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด
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1. การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control ) หมายถึง ระบบการควบคุมคุณภาพวิทยาลัยที่จะ
ประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่จะ
สงผลตอคุณภาพ จัดทำเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของปจจัยคุณภาพดังกลาว จะเนนที่ระบบการ
กำกับดูแลตนเอง ( Self – regulation System ) ในระดับบุคคล สาขาวิชา / ศูนย และวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Audit ) หมายถึง การตรวจสอบในระดับวิทยาลัย ศูนย /
สาขาวิชา ทั้งการตรวจสอบดวยตนเอง และการตรวจสอบจากภายนอก เนนที่กระบวนการประกันคุณภาพ
ซึ่งไดแก นโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและหลักฐานตาง ๆ วิธีการที่ใชคือ การตรวจสอบ
หลักฐานหรือรายงาน หรือสัมภาษณผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติและนักศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ ( Quality Assessment ) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพงานวิจัย คุณภาพของงานบริหาร
วิชาการ คุณภาพของการเรียนการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่สาขาวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษา
ตนเอง ( External Peer Review ) และการใชระบบตัวชี้วัดพฤติกรรม ( Performance Indicators )
วิทยาลัยชุมชนตราด ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนำปจจัยนำเขา ( input )
กระบวนการ ( Process ) และผลผลิต / ผลลัพธ ( output / outcomes ) มาอธิบายกระบวนการผลิต
บัณฑิตและกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต สำหรับสาขาวิชา / ศูนย
จะเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนตราด เปนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพ ไดมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของวิทยาลัยสอดคลองกับวงจรเดมมิ่ง ( Deming Cycle )
ซึ่งขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตราด สามารถอธิบายกระบวนการ
ตาง ๆ ไดดังแผนภาพที่ 2

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด 8
วิทยาลัย
ชุมชนตราด
การจัดทำ
- แผนงาน
- โครงการ
- กิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนา
- แผนยุทธศาสตร
- แผนปฏิบัติราชการประจำปการศึกษา

P

การนำผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนางาน

A

การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR )

การดำเนินงาน
( ปฏิบัติตามแผน )

D

การประเมินตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิ

C

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
ระดับหลักสูตร
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบไดแก
องคประกอบที่ 1
การกำกับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2
ผูสำเร็จการศึกษา
องคประกอบที่ 3
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4
อาจารย
องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการประเมินตนเอง
ผานองคประกอบที่ 1
ประเมินองคประกอบที่ 2-6
คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6

ไมผานองคประกอบที่
1
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
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ระดับหลักสูตร
คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบงชี้ 10 ตัวบงชี้
10
การแปลผล
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดังนี้

คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ตาราง 1 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องคประกอบคุณภาพ คะแนนผาน

จำนวน
ตัวบงชี้

2.ผูสำเร็จการศึกษา

2

3.นักศึกษา

2

เรียนรู
รวม

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัว
บงชี้ใน
องคประกอบ

-

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
หลักสูตรไมได
มาตรฐาน

ไมผา นการประเมิน

1. การกำกับมาตรฐาน

4.อาจารย
5.หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรียน
6.สิ่งสนับสนุนการ

ปจจัย
นำเขา
(I)

จำนวนตัวบงชี้
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
(P)
(O)

-

3.1 และ

2.1 และ 2.2
-

3.2

1

4.1

3

5.1-

1

-

6.1

9

4

3

5.2 และ 5.3

ที่ 2 - 6

2
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ระดับวิทยาลัยชุมชน
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องคประกอบไดแก
องคประกอบที่ 1
การจัดการศึกษา
องคประกอบที่ 2
การวิจัย
องคประกอบที่ 3
การบริการทางวิชาการ
องคประกอบที่ 4
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
การประเมินระดับวิทยาลัยชุมชนจะสะทอนผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 4 พันธกิจ
รวมทั้งระบบบริหารของวิทยาลัยชุมชนดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารไดนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตาราง 2 การวิเคราะหผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน
จำนวน
ตัวบงชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ
(P)
(O)
1.3
1.1

1.การจัดการศึกษา

3

ปจจัย
นำเขา
(I)
1.2

2.การวิจัย

3

2.2

2.1

2.3

1

-

3.1

-

1

-

4.1

-

5.การบริหารจัดการ

1

-

5.1

-

รวม

9

2

5

2

องคประกอบคุณภาพ

3.การบริการทาง
วิชาการ
4.การทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คะแนน
เฉลี่ย

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผลการประเมิน
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แผนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนตราด
กิจกรรม
1) ประชุมใหความรูเรื่องเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
2) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2563
3) ประชุมเตรียมความพรอมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
4) วิทยาลัยจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการ
อนุวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนตราดเตรียมรับ
การประเมินระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
5) รับการประเมินระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2563
6) วิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน เสนอ
คณะกรรมการอนุวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนตราดจัดทำ
ขอเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน
7) สงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563
ประกอบดวย SAR ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ
มิถุนายน 2564
พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

ธันวาคม 2564
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บทที่ 3
องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยชุมชน
ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
องคประกอบที่ 2 ผูสำเร็จการศึกษา (2 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2

การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนเครื่องมือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมโดยกำหนด
ปจจัยสูความสำเร็จที่เปนวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบดวย แนวทางการออกแบบ
หลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อใชเปนขอมูล
ยอนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน
เกณฑมาตรฐาน
1.จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา
1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา
3 คน และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะ
ไมต่ำกวาชำนาญการพิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยาง
นอย 1 คน
3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อยางนอยทุกๆ 5 ป
เกณฑการประเมิน
กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และ
ผลเปน “ไมผาน”
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องคประกอบที่ 2
ผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1
คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีความรูสำหรับอนาคต มี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร คือ
1. หลักสูตรอนุปริญญา เปนผูส ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สำเร็จการศึกษา โดยสงเสริม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดประจำนับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา โดยตระหนักถึงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาที่เนนความ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ
เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยูตลอดจนผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายได
เพิ่มขึ้น
วิธีการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

x 100

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
การคำนวณคารอยละนี้ไมนำผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสำเร็จ
การศึกษาที่มีงานทำแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
100

x5

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คะแนน
ระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนตราด 15

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร
(เครื่องมือ c6) โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอ 1 สถานภาพการทำงานในปจจุบัน
ตอนที่ 2 ขอ 2 ประเภทงานที่ทำ
ขอ 8 ทานไดงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลาเทาใด
2.ขอมูลจากการสำรวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรขางตน
หมายเหตุ ผูสำเร็จการศึกษาจบมาแลวภายใน 1 ป

ตัวบงชี้ที่ 2.2
ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผูสำเร็จการศึกษานำความรูในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียง
ใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น รวมถึงนำเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น
วิธีการคำนวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนที่ชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาทำประโยชนใหชุมชน
หรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น
จำนวนผูต อบแบบประเมินทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาที่ทำประโยชนใหกับชุมชน หรือสราง
ชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ระบุชื่อชุมชน / องคกรในชุมชน /สถานประกอบการ /ทองถิ่นที่สังกัดอยูในพื้นที่ของวิทยาลัย
ชุมชน
2. จำนวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 70 ของผูส ำเร็จการศึกษา
3. แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษา
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(1) มีงานทำ สามารถชวยเหลือครอบครัว
(2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น
(3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
4.แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชนใหชุมชน
(เครื่องมือ D2)
5.การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ จากหนวยงานที่รับการยอมรับจาก
สังคมหรือระดับชาติ

องคประกอบที่ 3

นักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
ในชวงแรกของการศึกษา ตองมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความ
พรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรูใหไดมาตรฐานสากล
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูที่ทันสมัย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทัง้ หมด ที่ทำใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
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เกณฑการประเมิน
0
1
ไมมีระบบและ มีการกำหนด
กลไกในการ
เปาหมายในการ
ปฏิบัติงาน
ดำเนินกิจกรรมหรือ
กำหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

3
ผล 2 +
มีการติดตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให
ขอเสนอแนะ

4
ผล 3 +
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการและ
พิจารณาวาเกิด
การพัฒนา

5
ผล 4 +
มีการ
ดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี

ตัวบงชี้ที่ 3.2
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
หลักสูตร ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นตอไปนี้
- การคงอยู
- การสำเร็จการศึกษา
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาที่
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กระบวนการที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1
- การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน
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ตัวอยางการคำนวณหลักสูตร 3 ป
ป
การศึกษา

จำนวน
รับเขา
(1)

2559
2560
2561

100
150
130

1. อัตราการสำเร็จการศึกษา

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
(2)
2561
2562
2563
90
85
80
=

จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 2563 (3)
10
15
20

x 100

ตัวอยาง
ปการศึกษา 2559

=

ปการศึกษา 2560

=

ปการศึกษา 2561
2. อัตราการคงอยู

=
=

x 100 =

90.00

x 100

=

56.67

x 100

=

61.54

x 100

ตัวอยาง
ปการศึกษา 2559

=

ปการศึกษา 2560

=

ปการศึกษา 2561

=

x 100

x 100
x 100

=

90.00

=

90.00

=

84.62
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เกณฑการประเมิน
0
1
• ไมมีการ
• มีการรายงาน
รายงานผลการ ผลการ
ดำเนินงาน
ดำเนินงานไป
บางเรื่อง

2
• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายใน
ตัวบงชี้

3
• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายใ
นตัวบงชี้
• มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

4
• มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายใน
ตัวบงชี้
• มีแนวโนมการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผล
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบงชี้
• มีแนวโนมการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
• มีผลการดำเนินงาน
ที่โดดเดนเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูต รวจ
ประเมิน สามารถให
เหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดำเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง
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องคประกอบ 4
อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกำหนดเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่
เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพื่อใหได
อาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัด
การศึกษาระดับตางๆ ที่กำหนด และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารยในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตำแหนง
ทางวิชาการ หรือวิทยฐานะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่องและมีการสงเสริมใหมีการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
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องคประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเปดใหบริการไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผูรบั ผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกำกับการจัดการรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยกาวหนาทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนน
กับนักศึกษาเปนสำคัญโดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ตองเนนการพัฒนาทักษะดาน
การวิจัย โครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรูดวยตนเองในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ให
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการ
ของประเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนใน
วิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
กระบวนการเรียนการสอน ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตามโครงสรางหลักสูตรที่
กำหนด การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทำใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานที่
ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา (Assessment for learning) การประเมินที่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนำ
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning)
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment
of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียน การสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อจุดมุงหมายสองประการ
แรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
หลักสูตรอนุปริญญา
- การกำหนดผูสอน
- การกำกับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตร
และผลการดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6 และ 7
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการ
และ/หรือการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน /ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในแตละ
ปการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ที่กำหนด
ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญา
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา(ถามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย างน อยกอนเป ดสอนในแตล ะภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. มีรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. มีรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.17 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
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การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 คะแนนเต็ม 5.0
วิธีการคำนวณ
ตัวบงชีผ้ ลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาที่ไดดำเนินการ
ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด

X 100

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
(เครื่องมือ D3) โดยจำนวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมิน อยางนอยรอยละ 70 ของนักศึกษาปสุดทาย/
ผูสำเร็จการศึกษาใหม
2.แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม
(เครื่องมือ D4) โดยสถานประกอบการประเมินผูสำเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 20 ของจำนวนผูสำเร็จ
การศึกษา
เกณฑการประเมิน
มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0
มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50
มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.00
มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.50
มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
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เทากับ 4.75
มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ชนิดตัวบงชี้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของวิทยาลัยชุมชน ไดแก ความพรอมทางกายภาพและความ
พรอมเชิงวิชาการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ
วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ ตองมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสวนรวมของอาจารย เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน
0

1

ไมมีระบบและ มีการกำหนด
กลไกในการ
เปาหมายในการ
ปฏิบัตงิ าน
ดำเนินกิจกรรมหรือ
กำหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2

3

4

5

ผล 1 +
มีการดำเนินการ
ตามเปาหมายและ
ระบบ กลไกในการ
ปฏิบัติ

ผล 2 +
มีการติดตามผลลัพธ
การดำเนินการตาม
ระบบและกลไกและ
ใหขอเสนอแนะ

ผล 3 +
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณาวา
เกิดการพัฒนา

ผล 4 +
มีการดำเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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ระดับวิทยาลัยชุมชน
องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
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องคประกอบที่ 1
การจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชน
รับผิดชอบ
วิธีการคำนวณ
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของคะแนนผลการดำเนินงานของหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 1

การจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.2

การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนำเขา

คำอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความตองการของชุมชนและมี
ความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยประจำตำแหนงขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชนทำการศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน
รวมทั้งแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนในทองถิ่น ดังนั้นการดำรงตำแหนงวิทยฐานะจึงเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยประจำตำแหนงขาราชการครูตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่กำหนดใหขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชน
ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
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เกณฑการประเมิน
รอยละของอาจารยประจำตำแหนงขาราชการครูที่วิทยฐานะตั้งแตครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ อยูในระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30
เพิ่มอีก 1 คะแนน
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ขึ้นไป
เพิ่มอีก 2 คะแนน
ตัวอยางการคำนวณ
วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูทั้งหมด จำนวน 13 คน เปนครูชำนาญการ จำนวน 7 คน ครูชำนาญ
การพิเศษ จำนวน 1 คน
วิธีคิด รอยละของครูชำนาญการขึ้นไปเทียบกับจำนวนขาราชการครูทั้งหมด = (8/13) x 100 = 61.54
ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน เทียบ (61.54/75) x 3 = 2.46
รอยละของครูชำนาญการพิเศษ = (1/13) x 100 = 7.69
อยูระหวางรอยละ 10 – 30 = 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละของครูชำนาญการพิเศษไมถึงรอยละ 10 จึงเทากับคะแนน 0
ดังนั้น คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 0 = 2.46
หมายเหตุ
1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปขึ้นไป
2. การนับจำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใน
แตละปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือนไมสามารถนำมานับได
3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เกี่ยวกับการ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ หรือดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูในสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม
ใหใชชื่อตำแหนงตามประกาศฯ นั้น
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องคประกอบที่ 1

การจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 1.3

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการ เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงคและมาตรฐานตามเกณฑพัฒนานักศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนโดยใหนักศึกษามีสวนรวม ในการจัดทำ
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาใหครบถวน ประกอบดวย
(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครั้งตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

มีการดำเนินการ

1 ขอ

2 ขอ

3 - 4 ขอ

5 ขอ

6 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1

คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนตองดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การแกปญหาในชั้นเรียน หรือวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน นวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรค เพือ่ พัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวางานวิจัยมีคุณภาพ และสามารถ
นำเอาผลการศึกษาวิจัยดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยสอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ของตน
เกณฑมาตรฐาน
1. การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนมาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
2. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่จัดทำใหชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนดำเนินการรวมกับ
ชุมชน และสามารถนำไปใชประโยชนกับชุมชนนั้นๆ หรือขยายผลและมีผลลัพธที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม
3. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนมีการเผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
4. บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
5. ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค หรือบทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ขอ

มีการดำเนินการ
2 ขอ

มีการดำเนินการ
3 ขอ

มีการดำเนินการ
4 ขอ

มีการดำเนินการ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.2
งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนำเขา

คำอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคใน
วิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ดงนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงตอง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการคำนวณ
คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตอจำนวนขาราชการครู
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ = จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จำนวนขาราชการครู
เกณฑการประเมิน
1.โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนขาราชการครูเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
2.จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 15,000 บาทขึ้นไปตอคน
หมายเหตุ
1. จำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจำนวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของวิทยาลัยชุมชนที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนขาราชการครู
4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยวิทยาลัยชุมชนหรือสถาบันวิทยาลัยชุมชน แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดำเนินการ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.3
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ชนิดตัวบงชี้
ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคเปนพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของสถาบัน การดำเนินการ
ตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรคที่มีคุณภาพภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
วิธีการคำนวณ
จำนวนงานวิจัยฯ =

จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคภายใตบริบท
ของวิทยาลัยชุมชนที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
จำนวนขาราชการครู

x 100

หมายเหตุ
1. งานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย
วิจัยสถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ เชน รายไดชุมชนเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฯลฯ
2. การนับจำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใน
แตละปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได
3. การนับจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน จะตองเปน
งานที่ผานการพิจารณาในชวงเวลาของปที่ประเมินตามปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กำหนดรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มีผลงานแลวเสร็จ และนำไปใช
ประโยชนกับชุมชน
2. จำนวนขาราชการครูทั้งหมดในแตละปการศึกษา
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องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแขง หมายถึง ผลของโครงการที่
วิทยาลัยชุมชนดำเนินนการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดำเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตางๆ หรือทำใหชุมชนหรือองคกรภายนอก
สามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ องคประกอบการบริการทางวิชาการกำหนดไว ดังนี้
1.โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแขงของชุมชนในลักษณะโครงการ (Project based)
หรือการบริการเชิงพื้นที่ (Area based) หรือใชโจทยหรือปญหาเพื่อแกปญหาชุมชน (Problem based)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3.การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวย
การบริการวิชาการ พ.ศ.2563
เกณฑมาตรฐาน
1. สำรวจความตองการของชุมชนเพื่อประกอบการกำหนดทิศทาง และการจัดทำแผน การบริการ
ทางวิชาการ
2. ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
3. บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปของวิทยาลัยชุมชนดานการบริการทางวิชาการ
ไมต่ำกวารอยละ 80
4. มีการติดตามผูผานการฝกอบรมทีส่ ามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยางนอยรอยละ 80
5. นำผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
6. ชุมชนมีผูนำหรือสมาชิกที่ผานการเรียนรูและนำผลการดำเนินไปพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ขอ

มีการดำเนินการ
2 ขอ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดำเนินการ
5 ขอ

มีการดำเนินการ
6 ขอ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบติดตามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ(45ชั่วโมงขึ้นไป) (เครื่องมือ B2) โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตอนที่ 1 การประกอบอาชีพ และจุดมงหมายกอนเขารับการอบรม
ขอ 4 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 ผลของการฝกอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม
ขอ 6 หลังจากไดรับการอบรมทานคิดวาสามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับจาการ
การฝกอบรมครั้งนี้ไปใขประโยชนได
2. ขอมูลจากการติดตามผูผานการฝกอบรม อยางนอยรอยละ 70 และขอมูลผูผานการฝกอบรมที่
สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอยรอยละ 80
องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง
ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม ซึ่งมีจุดเนนที่
แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
(1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา
(2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทำแผนดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่ม
จากทุนวัฒนธรรม และกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผน
2. กำกับติดตามใหมีการดำเนินงานตามแผนดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม
3. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีสวนรวมและมีความเขาใจในการเสริมสรางการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม
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4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการทะนุบำรุงศิลและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ตอสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ขอ

มีการดำเนินการ
2 ขอ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดำเนินการ
5 ขอ

มีการดำเนินการ
6 ขอ

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1

การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น และ
ชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเปนตองมีการจัดทำแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของ
สถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่
กำหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา และโอกาสในการ
แขงขัน
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3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอยาง
ชัดเจน
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและดานการวิจัย
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (ถามี)
7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกประเทศ
8. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ขอ

มีการดำเนินการ
2 - 3 ขอ

มีการดำเนินการ
4 - 5 ขอ

มีการดำเนินการ
6 - 7 ขอ

มีการดำเนินการ
8 ขอ
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บทที่ 4
หลักการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
1. หลักการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน
1) ตัวบงชี้ทพี่ ัฒนาขึ้นครอบคลุมภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองดำเนินการมี 4 พันธกิจ
คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการ
ดำเนินการตามภารกิจดังกลาวมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2) ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 – 2565 มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้และเกณฑ การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) ภายใตหลักการสำคัญ คือ ไมใหเปน
ภาระซ้ำซอนในการปฏิบัติงานแกสถานศึกษา
3) ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดวย
ขอ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมัน่ ใหแกผูมี
สวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล
ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เป น มาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ แต ล ะประเภทการศึ ก ษาที่
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกำหนด พร อ มทั้ งจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนิ นการเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาใหมี
คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจั ด ส งรายงานผลการประเมิ น ตนเองให แกห น วยงานต น สั งกัด หรื อ
หนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำป
4) ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก วิทยาลัยชุมชน ที่เนนการ
จัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมตอบสนองความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกำลังคนที่มี
ความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาค
เกษตร เปนตน เปนแหลงเรียนรูใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนำไปสูความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5) ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงตัวบงชี้ขั้นต่ำ วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑได
ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะตองรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมและ
ประเมินแยกจากผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน
6) ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยตัวบงชี้ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. นิยามศัพท
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงองคความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คำพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้ง เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคำวา “การจัดความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย
อยางน อย 4 ประการ ไปพรอมๆ กัน ได แก บรรลุ เปาหมายของงาน บรรลุเป าหมายการพัฒ นาคน บรรลุ
เป าหมายการพั ฒ นาองคกรไปเป น องคกรเรี ยนรู และบรรลุ ความเป น ชุ มชน เป น หมูคณะความเอื้ออาทร
ระหวางในที่ทำงาน
การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย 6 ประการคอความรู ไดแก
(1) การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานตน
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
(5) การนำประสบการณจากการทำงาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด
“ชุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(6) การจัดบันทึก “ขุมความรู”และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจง
อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง
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(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือและสวน
อื่น ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิ บั ติ ) การจั ด การความรู เป น กิจ กรรมที่ คนจำนวนหนึ่ งทำร วมกั น ไมใช
กิจกรรมที่ทำโดยคนเดียว
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กำหนดทิศทาง
การพัฒ นาของสถาบั น แผนกลยุทธป ระกอบไปด วยวิสั ย ทัศน พัน ธกิจ เป าประสงค วัต ถุป ระสงค ผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆของสถาบัน ควรคลอบคลุมทุกภารกิจ ซึ่งตองมี
การกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ โดยวิทยาลัยนำแผนกลยุทธมาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำป
แผนปฏิบัติราชการประจำป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปเปน
แผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวยโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดำเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสำเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดำเนินโครงการชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอยางไรบางเพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำใหระบบมีการขับ เคลื่อนหรือดำเนิน การอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ เชน ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังนี้
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ราชการจะต องมีทิ ศทางยุ ทธศาสตร และเป าประสงคที่ชั ด เจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใช ท รั พ ยากรทั้ ง ด า นต น ทุ น แรงงาน และระยะเวลาให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดำเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ
ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข อ ง ร ว มคิ ด แนวทาง ร ว มการแก ไขป ญ หา ร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิ จ จากส ว นราชการส ว นกลางให แ ก ห น ว ยการปกครองอื่ น ๆ(ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ) และ
ภาคประชาชนดำเนิ น การแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับ ผิ ดชอบในการ
ตัดสินใจ และการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
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9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบ งแยกด านชายหรื อหญิ ง ถิ่น กำเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมได
ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
หลักสูตร หมายถึง
1. หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปจจุบัน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หมายถึง
หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อการพัมนาอาชีพที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือการตอบสนอง
ความตองการกำลังคนในภาคสวนตางๆ ของทองถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการ
พัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนาและ/หรือมีการรับรอบคุณวุฒิ
ผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการหรือลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและชุมชนเปนหลักสูตรที่
พัฒนาและดำเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน
5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรที่วิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามความตองการ
ของบุคคลหรือกลุมคนในทองถิ่นและชุมชน หรือหลักสูตรแบบรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เรียนแบบรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวช.”
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หมายถึ ง การศึ ก ษาตามหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พุ ท ธศั ก ราช 2557 หลั ง จบการศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บเท า หรื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวส.”
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ไดจากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเทา
ประกาศนี ย บั ต รวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน หมายถึ ง ประกาศนี ย บั ต รที่ ได จ ากการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
สัมฤทธิ บัต รวิท ยาลัยชุมชน หมายถึง สั มฤทธิ บั ต รที่ ได จ ากการสำเร็ จการศึกษา อบรมหลั กสู ต ร
สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการตำแหนงผูสอน นักวิชาการ
ศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจางที่ทำหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี
หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูต รที่เปด สอน หรือผู สอนพิเศษตามขอบั งคับสถาบั น วิทยาลัยชุ มชน วาด วย
คุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒ นาหลักสูตร การติด ตามประเมิน ผลหลักสูต รจำนวนไมน อยกวา 3 คน ทั้งนี้ สามารถเป น
อาจารยคนเดียวกับอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญาได
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชม พุทธศักราช 2560
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชม พุทธศักราช 2561
อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน(มิใชเต็มเวลาตามเวลา
ทำการ) หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับของสถาบั นวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 ที่มีสัญญาจางการปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวา 9 เดือนในรอบป ทั้งนี้อาจารยประจำใน
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แตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทำหนาที่เปนอาจารย
ประจำตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ เทานั้น ยกเวนเปนอาจารยประจำหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร
อาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอยควรเปนอาจารยประจำของวิทยาลัยชุมชนจำนววน 1
คน เพื่อกำกับการบริหารหลักสูตร และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะไมต่ำกวาชำนาญการพิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจำหลักสูตรตองมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
รอบการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การนับรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดย
พิจารณาป พ.ศ. ในหลักสูตร (ปกหลักสูตร)
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตราฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตราฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560
ผูสอนประจำหรืออาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ขาราชการครู
พนักงานราชการตำแหนงผูสอน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางที่ทำหนาที่สอน
ผูสอนพิเศษหรืออาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทำหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะ
กำหนดตำแหนงใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดขึ้น
ผูผานการฝกอบรม หมายถึง ผูผานการพัฒนาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะเสริมสรางประสบการณ
อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของชุมชนและสังคม
วิทยากรฝกอบรม หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความรูเฉพาะทางที่สภาวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งใหทำ
หนาที่เปนผูฝกอบรมในหลักสูตรพัฒ นาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒ นาคุณภาพชีวิตตาม
ความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
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สภาวิทยาลัย หมายถึง สภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
สภาวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัยและ
สอดคลองกับนโยบายที่สภาสถาบันกำหนด
2. ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อ
สนองตอความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ องคกร
ปกครองทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
4. ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
5. ออกระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
6. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพตามความตองการ
ของทองถิ่น ชุมชน และกลุมอาชีพ
7. อนุมัติใหประกาศนียบัตร
8. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการิวทยาลัยและการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
10. แตงตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจหนาที่ของสภาวิทยาลัย
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย หมายถึง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. อนุกรรมการวิชาการใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลั ก สู ต ร การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การวิ จั ย การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ การทะนุ บ ำรุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม การดำเนินงานหนวยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
2. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของ
วิทยาลัยชุมชน เสนอตอสภาวิทยาลัยอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน เสนอตอสภาวิทยาลัย และเสนอตอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ
4. พิจารณากลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัย
5. แตงตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
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หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอำนาจหนาที่ของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย
ผูอำนวยการวิทยาลัย หมายถึง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
ผูอำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของสถาบัน
2. จัดทำแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอตอสภาวิทยาลัย
3. จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอผูอำนวยการสถาบัน และรายงาน
สภาวิทยาลัยเพื่อทราบ
4. บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศจองทางราชการและของสถาบัน
5. ประสานความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกับชุมชน องคกรชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ องคก รเอกชน องค ก รปกครองท องถิ่น สถาบั น อุ ด มศึก ษา สถาบั น ศาสนา องค กรที่
ดำเนินงานวัฒนธรรม และหนวยงานอื่นของรัฐ
6. ใหคำแนะนำในการแตงตั้งรองผูอำนวยการวิทยาลัยตอผูอำนวยการสถาบัน
7. สงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผูอำนวยการสถาบันมอบหมาย
งานวิ จั ย นวัตกรรม หรื องานสร างสรรค หมายถึง งานวิ จั ยของวิ ทยาลั ยชุ มชนที่ ต องดำเนิ นการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแกปญหาในชั้นเรียนหรือวิจัยสถาบัน
รวมทั้งงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนหรืองานสรางสรรค นวัตกรรม ภายใตบริบทของชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ ความ
เปนอยูของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวามีการนำเอาผลการศึกษา
ดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ โดย
สอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
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บทที่ 5
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
1.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
1.1.1 การเตรียมเอกสาร
ก. จัดทำรายงานที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้รูปแบบการจัดทำ
รายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวขอหลักดังนี้
1. คำนำ สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี)
2. ขอมูลเบื้องตนของสถาบัน ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสราง
การบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบ
ปที่ผานมา และเปนเปาหมายสำคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง)
3. ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายใน
รอบปปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
องคประกอบที่ 2 ผูสำเร็จการศึกษา (2 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2

การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ระดับวิทยาลัยชุมชน
องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน
องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบงชี)้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
องคประกอบคุณภาพแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป
ข. จัดทำเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1. เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นำเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเอง
2. หากเอกสารที่อางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญหนึ่งในการระบุวาเอกสารหรือ
ขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทำแถบกระดาษสีแยกหนากระดาษหรือระบายสีเนนขอความ
เปนตน
3. สำหรับเอกสารที่เปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบาง ๆ ไวหรือใส
แฟมไวกันสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น
4. จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงเครือขายที่สมบูรณ หากเอกสารอางอิงอยู
ในเว็บไซตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
5. การนำเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทำไดใน 2 แนวทาง คือ จัด
เอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารใดจากผูใด หนวยงาน
ไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ จัดนำเอกสารมารวบรวมไวที่เดียวกันใน
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หองทำงานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนำเสนอเอกสารในแนวทาง
แรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความเชื่อโยงในเอกสารฉบับตาง ๆ ไดในคราวเดียว
1.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ทำความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สำคัญ ๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสำคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2. เนนย้ำกับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคำถามหรือการสัมภาษณ โดย
ยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3. เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางใน
การดำเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4. เนนย้ำใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษาคือภารกิจ
ประจำของทุกคนที่ตองรวมมือกันทำอยางตอเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทำหนาที่ผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม
จำเปนตองมีบุคลากร 1 – 3 คน ทำหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูประสานางานควรเตรียมตัวดังนี้
1. ทำความเขาใจของทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท
2. ทำความเขาใจอยางดีเกี่ยวกับภารกิจของสาขาวิชาหรือหนวยงานหรือสถาบันเพื่อ
สามารถใหขอมูลตอผูประเมิน รวมทั้งจะตองรูวาจะตองติดตอกับใคร หรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได
3. มีรายชือ่ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให
ขอมูลอยางครบถวน
4. ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลเปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
วาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบใคร
5. เมื่อมีปญหาในการอำนวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที
1.1.3 การเตรียมสถานที่สำหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทำงานของคณะผูประเมิน
1. จัดเตรียมหองทำงานและโตะที่กวางพอสำหรับวางเอกสารจำนวนมาก โดยเปน
หองที่ปราศจากการรบกวนขณะทำงาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทำงานและอุปกรณเสริมอื่น ๆ
ใหคณะผูประเมินไวใชงานไดตามความตองการ
3. จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จำเปนไวในหองทำงานหรือบริเวณใกลเคียง
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4. หองทำงานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ
5. ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปน
การเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน
1.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน
ก. สถาบันจัดทำคำสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายในทราบ
ข. จัดสงรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในและเอกสารที่
เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันตรวจรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห พรอมทั้งแจง
รายชื่อผูทำหนาที่ประสานงานระหวางสถาบันกับคณะผูประเมินใหคณะผูประเมินทราบ รวมทั้งหมายเลข
โทรศัพท E-mail Address สำหรับติดตอ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการ
ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1.2 การดำเนินการของวิทยาลัยระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสำหรับการนำ
เยี่ยมชมหรือตอบคำถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน
3. จัดใหมีผูประสานงานทำหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานที่คณะผูประเมินตองการขอมูลและเพื่อการนำเยี่ยมชมหนวยงานภายในสถาบัน ตลอดจน
อำนวยความสะดวกอื่น ๆ
4. ในกรณีที่คณะผูประเมินทำงานตอหลังเวลาราชการควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยู
อำนวยความสะดวก
5. บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมินเมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
1.3 การดำเนินการของวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ
1. ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนและผูเกี่ยวของนำผลการประเมินเขาสูการประชุมหรือสัมมนา
ระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทำเปน
แผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมที่ตองดำเนินการ กำหนดเวลา
เริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสำหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
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2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาวิทยาลัยชื่นชม
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
3. วิทยาลัยอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมินเพื่อประโยชนในการพัฒนาผู
ประเมินคุณภาพภายในตอไป

ภาคผนวก

เครื่องมือ C6

แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร
ปการศึกษา ....... ของวิทยาลัยชุมชน...........................
**********************************************************************************
คำชี้แจง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือทำเครื่องหมาย ลงใน  หนาคำตอบที่ตรงตามความเปนจริง
ขอมูลผูต อบ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….…………….
รหัสนักศึกษา
หลักสูตร

 [1] อนุปริญญา  [2] ประกาศนียบัตร  [3] ปวช./ปวส.  [4] สัมฤทธิบัตร

ภูมิลำเนาอยู : จังหวัด ..........................................................................................
สถานการณเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย)
 [1] อยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว
 [2] อยูในระหวางการเปนทหารเกณฑ
สถานะการเปนนักบวชปจจุบัน
 [1] ไมไดเปนนักบวช
 [2] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน
 [3] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ป
 [4] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา มากกวา 1 ป
 [5] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไมมีกำหนด

ตอนที่ 1 ภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ
1. สถานภาพการทำงานปจจุบัน
 [1] ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา
 [2] ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ
 [3] ยังไมเคยมีงานทำ (ขามไปตอบตอนที่ 3)
 [4] ยังไมไดทำงาน และกำลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4)
 [5] มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
 [6] มีงานทำกอนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
 [7] มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ

ตอนที่ 2 การทำงาน (สำหรับผูมีงานทำแลว หรือเปลี่ยนงานใหม)
2. ประเภทงานที่ทำ
 [1] ขาราชการ /เจาหนาทีห่ นวยงานของรัฐ
 [2] รัฐวิสาหกิจ

 [4] ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
 [5] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ

 [3] พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน

 [6] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม).................

3. ความสามารถพิเศษ
 [1] ดานภาษาตางประเทศ
 [2] ดานการใชคอมพิวเตอร

 [5] ดานกีฬา
 [6] ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง

 [3] ดานกิจกรรมสันทนาการ

 [7] อื่น ๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..........

 [4] ดานศิลปะ
4. ชื่อตำแหนงงานที่ทำ (ระบุ) ................................................................................................................................................
5. สถานที่ทำงานปจจุบัน ชื่อหนวยงาน..........................................................................
เลขที่.............................หมูที่...........................อาคาร/ตึก (ชั้น)....................................................................................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน....................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท.....................................................โทรศัพทมือถือ....................................................... โทรสาร…….....…………………………
อีเมล.............................................................................................................................................................................................
6. ประเภทของตำแหนงงาน (กิจการ) โปรดระบุ 1 ขอ
 [1] A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง
 [3] C การผลิต
 [5] E การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ
 [7] G การขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนต
และจักรยานยนต
 [9] I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
 [11] K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
 [13] M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม
ทางวิชาการ
 [15] O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
 [17] Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
 [19] S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ








[2] B การทำเหมืองแรและเหมืองหิน
[4] D ไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ
[6] F การกอสราง
[8] H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
[10] J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
[12] L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

[14] N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น
[16] P การศึกษา
[18] R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
[20] T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
สินคาและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน
ซึ่งไมสามารถจำแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
 [21] U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก





7. ทานมีความพึงพอใจ หรือไมพอใจตองานที่ทำอยางไร
 [1] พอใจ

 [2] ไมพอใจ ระบบงานไมดี

 [3] ไมพอใจ ผูรวมงานไมดี

 [4] ไมพอใจ ไมไดใชความรูท ี่เรียนมา

 [5] ไมพอใจ คาตอบแทนต่ำ

 [6] ไมพอใจ ขาดความมั่นคง

 [7] ไมพอใจ ขาดความกาวหนา

 [8] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..................................................

8. ทานไดงานใหมหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานานเทาใด
 [1] หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา
 [2] ไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน
 [3] ไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน

 [6] ไดงานใหม มากกวา 1 ป
 [7] เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา

 [4] ไดงานใหมภายใน 7 - 9 เดือน
 [5] ไดงานใหมภายใน 10 - 12 เดือน
9. ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ทานไดสำเร็จการศึกษาหรือไม
 [1] ตรง
 [2] ไมตรง
10. นำความรูที่เรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน
 [1] มากที่สุด

 [2] มาก

 [3] ปานกลาง

 [4] นอย

 [5] นอยที่สุด

ตอนที่ 3 การทำงาน (สำหรับผูที่ยังไมไดทำงาน)
11. สาเหตุที่ยังไมไดทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปนี้
 [1] ยังไมประสงคทำงาน
 [3] หางานทำไมได
 [2] รอฟงคำตอบจากหนวยงาน

 [4] ตองการประกอบอาชีพอิสระ

 [5] อื่น ๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..................................
12. ทานมีปญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม อยางไร
 [1] ไมมีปญหา
 [2] ไมทราบแหลงงาน
 [3] หางานที่ถูกใจไมได

 [4]

ตองสอบจึงไมอยากสมัคร

 [5] ขาดคนสนับสนุน

 [6]

ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน

 [7] หนวยงานไมตองการ

 [8]

เงินเดือนนอย

 [9] สอบเขาทำงานไมได

 [10] ปญหาดานสุขภาพ

 [11] ขาดทักษะภาษาตางประเทศ

 [12] ขาดทักษะดานคอมพิวเตอร

 [13] ขาดประสบการณในการทำงาน

 [14] เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กำหนด

 [15] อื่น ๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม).....................................................................................
12. ความตองการทำงาน
 [1] ทำงานในประเทศ (ขามไปตอบขอ 14)

 [2] ทำงานตางประเทศ

13. ประเทศที่ตองการทำงาน.......................................................................................................................................................
14. ตำแหนงงานที่ที่ตองการทำงาน..............................................................................................................................................
15. ความตองการพัฒนาทักษะ หลักสูตร....................................................................................................................................
16. ความประสงคในการเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน
 [1] ไมยินยอมเปดเผยขอมูล
 [2] ยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท
 [3] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน
 [4] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง
 [5] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง

ตอนที่ 4 การศึกษาตอ (สำหรับผูที่ทานตองการศึกษาตอ / หรือกำลังศึกษาตอ)
17. ทานมีความตองการที่จะศึกษาตอหรือไม
 [1] ไมตองการ (ขามไปตอบตอนที่ 5)
 [2] ตองการ
หากตองการ ทานตองการศึกษาตอในระดับใด/หรือกำลังศึกษาในระดับใด
 [1] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 [2] อนุปริญญา
 [3] ปริญญาตรี
 [4] ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 [6] ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 [7] ปริญญาเอก
 [8] ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
(ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก)

 [5] ปริญญาโท

18. สาขาที่ตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ เปนสาขาเดิมหรือไม
 [1] สาขาวิชาเดิม

 [2] สาขาวิชาใหม (ระบุ)..............................................

19. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานกำลังศึกษาตอ
 [1] รัฐบาล

 [2] เอกชน

 [3] ตางประเทศ

20. เหตุผลที่ทำใหทานตัดสินใจศึกษาตอ
 [1] เปนความตองการของบิดา/มารดา

 [3] ไดรับทุนศึกษาตอ

 [2] งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตรี

 [4] เปนความตองการของตนเอง

 [5] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)...........................................................................................
21. ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม
 [1] ไมมีปญหา

 [3] คุณสมบัติในการสมัครเรียน

 [2] ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ

 [4] ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ

 [5] ขาดแคลนเงินทุน
 [6] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)...........................................................................................

ตอนที่ 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
22. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน
 [1] กอนสำเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน............................... บาท (ระบุตัวเลขเทานั้น)
 [2] หลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน.......................... บาท (ระบุตัวเลขเทานั้น)
23. งานที่ทานทำเปนงานเดิมหรืองานใหม
 [1] งานเดิม

 [2] งานใหม

24. หากเปนงานใหม ทานมีความกาวหนามากขึ้นหรือไม
 [1] กาวหนา เชน (เงินเดือนเพิ่มขึ้น ตำแหนงงานสูงขึ้น)

 [2] ไมกาวหนา

25. หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพำนักอาศัยในพื้นที่เดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด
 [1] ต่ำกวา 1 ป แลวตองยาย

 [3] 2 ปขึ้นไป

 [2] 1 – 2 ป แลวตองยาย

 [4] ไมยาย

26. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] ทำใหมีเพื่อนและสังคมที่กวางขึ้น เชน เครือขายการทำงาน  [2] การสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย หรือชุมชน
 [3] การมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน
 [4] ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทำประโยชนโอกาสตางๆ
27. ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นอยางไร
 [1] ไดงานทำ/มีตำแหนงงานที่ดีขึ้น

 [3] สามารถประกอบอาชีพอิสระได

 [2] มีรายได/สวัสดิการที่ดีขึ้น

 [4] สามารถชวยเหลือ / แบงเบาภาระใหครอบครัว

ตอนที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
28. ทานคิดวาในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ควรเสริมความรูเรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ของทานไดมากยิ่งขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] ภาษาอังกฤษ
 [2] คอมพิวเตอร

 [3] บัญชี

 [5] การฝกปฏิบัติงานจริง  [6] เทคนิคการวิจัย

 [7] ภาษาจีน  [8] ภาษาในอาเซียน

 [4] การใชงานอินเทอรเน็ต

 [9] อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................
29. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

30. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................………………………………………...
31. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................………………………………………...

32. วันที่ตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................


เครื่องมือ D2

แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ทำประโยชนใหชุมชน
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. โปรดระบุชื่อชุมชนของทาน..............................................................................................................
2. ผูสำเร็จการศึกษาที่ทานประเมินนี้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรใด
 อนุปริญญา
 ปวส.,ปวช.
 ประกาศนียบัตรสวชช./วชช.
 สัมฤทธิบัตร
3. ทานเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอยางไร
 สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  ชาวบานในชุมชน
 หัวหนา/ผูบังคับบัญชา
 องคกรในชุมชน
 นายจาง/สถานประกอบการ
 องคกรอิสระหรือมูลนิธิ
4. ทานเคยรวมกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนหรือไม
 ไมเคย
 เคย โปรดระบุกิจกรรม...............................
ตอนที่ 2 โปรดประเมินความพึงพอใจของทานที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ในการทำประโยชนใหกับชุมชน (ระดับหลักสูตร ตัวบงชีท้ ี่ 2.2)

ประเด็นคำถาม

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง
4
3
2

นอย
ที่สุด
1

1. มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา
2. มีรายไดสามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัว
3. รวมกิจกรรมของชุมชน
4. ทำประโยชนใหแกชุมชน
5. สรางชื่อเสียงใหกับชุมชน
6. สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชน
7. ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลการทำประโยชนใหชุมชน
ขอขอบคุณที่ใหขอมูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
***หมายเหตุ แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษา
(1) มีงานทำ สามารถชวยเหลือครอบครัว
(2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น
(3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

เครื่องมือ D3

คำชี้แจง 1. โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน  ที่ทานตองการและเติมคำในชองวาง
2. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลขอมูลสำหรับการพัฒนาการฝกอบรมใหเปนประโยชนสูงสุดกับวิทยาลัยชุมชน
และประชาชน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….…………….
รหัสนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร (กรุณาทำเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
(ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ 5.3 ขอ 11)
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก
(5)
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย นอยที่สุด
(2)
(1)

1. ความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน :
1) หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะสังคมในปจจุบัน
2) เปดสอนรายวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตร
3) กระบวนการการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูเ พิ่มเติม
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เชน ไปทัศนศึกษาหรือ
เชิญผูเชีย่ วชาญมาบรรยาย เปนตน
5) จัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
6) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน
7) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
8) การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู
9) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ และ/หรือ
ศาสตรที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู
10) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
11) กระบวนการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผเู รียนมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
12) วิธีการสอนกระตุนการคิด วิเคราะห และการแกปญ
 หามีการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษาในทักษะตางๆ อยางครบถวน
2. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะปญญา
4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ตอ หนาถัดไป

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก
(5)
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย นอยที่สุด
(2)
(1)

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. นักศึกษาไดผานการประเมินผลการเรียนรู
1) การประเมินผลการเรียนรูตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชา
2) กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูมมี าตรฐาน
3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการประเมินผลการเรียนรู

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ………………………………………........................................................................................…
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน.........................................................………………………………………....................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....…………………………………………………………………………................……
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. วันที่ตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................
...............................................................................................

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบที่มตี อผูสำเร็จการศึกษาใหม

เครื่องมือ D4

วิทยาลัยชุมชน................................. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
****************************************************************

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนีจ้ ัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและสอบถามความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการ
ที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม ซึ่งจะเปนขอมูลสะทอนกลับใหวิทยาลัยชุมชนไดนำไปใชแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัย อันจะเกิดประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต จึงใครขอความรวมมือตอบแบบสอบถามใหครบถวน และตรงตาม
ความเปนจริงมากที่สุด
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผูสำเร็จการศึกษาใหม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน
หรือเติมขอความในชองวางตามที่กำหนดไว
1. ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................................
โทรศัพท................................................................................... โทรสาร....................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ความเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาใหมในสายบังคับบัญชา
1. ผูบังคับบัญชาสูงสุดของบัณฑิต
2. หัวหนาฝาย/แผนกของบัณฑิต
3. หัวหนางานของบัณฑิต
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
3. ประเภทหนวยงานของทาน
1. หนวยงานของรัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท/หางราน
4. สมาคม/มูลนิธิ/องคกรอิสระ
5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
4. ระยะเวลาทีผ่ ูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน ไดปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
1. 0 - 6 เดือน
2. 7 เดือน – 1 ป
3. มากกวา 1 ป
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
5. ตำแหนงงานของบัณฑิตในปจจุบัน .......................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานของผูสำเร็จการศึกษาใหม
คำชี้แจง (1) คำถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน มากนอยเพียงใด
(2) โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจที่เติมขอความในชองวางตามที่กำหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของผูสำเร็จการศึกษาใหม
ความหมายของคาระดับคะแนนความพึงพอใจ
คาคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
คาคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คาคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

(3) วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมประเด็นความพึงใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูส ำเร็จการศึกษาใหม ในแตละ
ดานตามมาตรฐานการเรียนรูได โดยใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชา
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ของผูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตรงตอเวลา
2. ซื่อสัตยสจุ ริต
3. ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม
4. ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑของหนวยงานและสังคม
5..................................................................................
ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ
1. มีองคความรูในสาขาวิชาที่เรียน เขาใจขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติงาน
2. ความรูความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. ความสามารถในการนำความรูป ระยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความรอบรู การเพิ่มพูนหรือตอยอดองคความรู
5................................................................................
ดานทักษะทางปญญา
1. ความสามารถในการวางแผน การทำงานอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหา และการ
ตัดสินใจ
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง และทักษะความเปนผูนำ
4. มีความคิดสรางสรรค และมีวสิ ยั ทัศน
5................................................................................
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่
2. ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเปนทีม
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
3. ความมีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
4. การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
5..........................................................................................
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
1. ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองชัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)

มาก(4)

ปานกลาง(3)

นอย(2)

นอยที่สุด(1)

ความพึงพอใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ของผูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
2. ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หา คนควาหาขอมูล
และการนำเสนอดผลการวิเคราะหและสรุปผล
4................................................................................

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด(5)

มาก(4)

ปานกลาง(3)

นอย(2)

นอยที่สุด(1)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
******************************

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

