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ค�ำน�ำ

	 	การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
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และให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 ด้วยการจัดท�ารายงานประจ�าป ี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อพิจารณา
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

	 	คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษาพิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมนิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
วทิยาลยัชมุชน	9	องค์ประกอบ	18	ตวับ่งชี	้ในการประชมุครัง้ที	่7/2556	เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	
พ.ศ.	 2556	 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าว 
ในการประชุมครั้งที่	 3/2557	 เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2557	 โดยเกณฑ์การประเมิน 
มคีวามสอดคล้องกบับรบิทของวทิยาลยัชมุชน	และเกณฑ์มาตรฐานอืน่ทีเ่กีย่วข้องในการจดัการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	 โดยให้บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยชุมชนมีความเข้าใจ 
และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	เพื่อการก�ากับติดตามและการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาได้

	 	สถาบนัวทิยาลยัชมุชน	จงึได้จดัท�าคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยัชมุชน
ฉบับนี้ข้ึน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการก�ากับ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เพื่อการส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสามารถด�าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไก 
ของการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

บทนํา

 วิทยาลัยชุมชนเปนการดําเนินงานภายใตหลักการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกัน
ทีจ่ะเรยีนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต โดยมกีฎหมายทีร่องรบัการดาํเนินงาน คอื กฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546
การดําเนนิงานตัง้แตป 2545 ถงึปจจบุนั มวีทิยาลยัชมุชนทัง้หมด 20 แหง กระจายอยูทัว่ประเทศ
ใน 20 จังหวัด สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตองไมนําไปเขาสูการศึกษากระแสหลัก ซ่ึงเปน
ความลมเหลวในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศที่เนนการตอบสนองตอคานิยม ในเรื่อง
ปริญญามากกวาเนนการนําความรูและทักษะไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม  
เปนการตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนา และนโยบายที่สําคัญของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่จําเปนตองขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงรุก
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่เปนความคาดหวังตอวิทยาลัยชุมชน ไดแก จุดเนนตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ที่กําหนดใหวิทยาลัยชุมชน
มจีดุเนนมุงสรางความเขมแขง็ของชุมชน การพฒันาทีย่ัง่ยนื ดแูลแรงงานทีอ่อกจากภาคเกษตร 
การเรียนรู ตลอดชีวิต การพัฒนา เติมเต็มศักยภาพบุคคลและนโยบายคณะกรรมการ
วทิยาลยัชมุชนทีก่าํหนดใหวทิยาลยัชมุชนจัดการศกึษาตลอดชวิีต เพือ่เสรมิสรางชมุชนเขมแขง็
และตรึงคนอยูในพื้นที่เพื่อผลักดันใหไปสูสังคมแหงการเรียนรู ตอบสนองกลุมเปาหมายหลัก
ทีเ่ปนประชากรวยัแรงงาน (Non Age Group) และผูดอยโอกาสการศกึษา โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่มุ งเนนการแลกเปล่ียนเรียนรู จากประสบการณของผู เรียนใหคิดเปน ทําเปน
สรางปญญาและจัดการเรียนการสอน ฝกอบรมในเรื่องที่ชุมชนตองการ เสริมสราง
ใหเกิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมดวยการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต
สรางศักยภาพของคน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาชุมชน
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ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

 วิทยาลัยชุมชนมีภารกิจในการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการและบริบท
ของชุมชน กระบวนการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและการนําไปใชประโยชนจริง รวมทั้ง
การใชทรัพยากรที่มีอยูของรัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด เนนเครือขายความรวมมือ
จากภาคสวนตาง ๆ  และมรีะบบการบรหิารจัดการทีป่ระชาชนมสีวนรวมสงู ทัง้ดานการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน การกําหนดหลักสูตร การรวมเรียนรวมสอน และรวมใชผลผลิต
โดยมีสภาวิทยาลัยชุมชนแตละจังหวัดที่มีองคประกอบจากภาคสวนตาง ๆ เปนกรรมการ
การดําเนินงานดังกลาวเปนรูปแบบใหมของการจัดการศึกษา ซึ่งไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง
เพื่อใหบรรลุเจตนารมณที่สนองประโยชนของประชาชนสูงสุด ดังน้ัน วิทยาลัยชุมชนจึงมี
ความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหกับชุมชนและสังคมวาไดจัดการศึกษาตามหลักการ
ที่กําหนด และเพื่อเปนขอมูลตอสาธารณชน

 วิทยาลัยชุมชนไดพัฒนาเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาระยะหนึ่ง
จากเดมิตวับงช้ีและเกณฑการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของวทิยาลยัชมุชน ประกอบดวย
10 กระบวนการ 104 ตัวบงชี้ ตอมาปรับปรุงเปน 10 กระบวนการ 37 ตัวบงชี้ ซึ่งเมื่อนํา
ไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลวพบวา ตัวบงชี้มีจํานวนมากเปนภาระ
ในการดาํเนนิงานของวิทยาลัยชุมชน อกีทัง้ตวับงชีบ้างตวัไมสอดคลองกับบรบิทของวทิยาลยัชมุชน
ตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวและการประเมนิคณุภาพภายนอกของ สมศ. จึงมคีวามจําเปน
ตองปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน
ใหตรงกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน ทีมุ่งเสรมิสรางคณุภาพชวีติและความเขมแขง็ใหกบัชมุชน

1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

 1.1 หลักการ

  การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน
มีหลักการสําคัญ 6 ประการคือ

  1) ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นภายในองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ที่มีความครอบคลุม
พันธกิจ 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีความสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553

  2) ตวับงชีต้อบสนองเจตนารมณแหงพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) มาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิและมาตรฐานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ รวมทัง้สอดคลองไปในทศิทางเดียว
กับตัวบงชี้ การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) โดยมีหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซํ้าซอนในการ
ปฏิบัติงานแกสถานศึกษา

  3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้
ผลผลิตและผลลัพธจะมีทั้งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น และตัวบงชี้
ที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพ
ของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.

  4) ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบ
ความตองการของทองถิ่นซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรู เขาสู
ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงาน
ที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชน

  5) ตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นจะประเมินตามบริบทของวิทยาลัยชุมชน ทั้งในดาน
การจดัการเรยีนการสอน การฝกอบรมดานวิชาการวิชาชพี การใหบรกิารทางวิชาการแกชมุชน 
และการวิจัยที่เนนชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานหลักในการดําเนินงาน โดยการมี
สวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก 

  6) จาํนวนตวับงช้ีทีพ่ฒันาขึน้เปนเพยีงจาํนวนตวับงชีข้ัน้ตํา่ วทิยาลยัชมุชนสามารถ
เพิม่เติมตัวบงช้ีและเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดบัการพฒันาของแตละวทิยาลยัชมุชน

 1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี้

  1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของไดแก

    1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

    2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
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    3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2556) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

    5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

    6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด วย เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545

    7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545

    8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545

    9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549

    10)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

    11) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

    12)  มาตรฐานและตัวบงชีก้ารประเมนิคณุภาพภายนอกของวทิยาลยัชมุชน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

    13) นโยบายของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

  1.2.2 วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1
เพื่อนํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ
โดยใช องค ประกอบคุณภาพ 9 ด าน ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และของวทิยาลยัชุมชนเปนกรอบในการพฒันาตวับงชี ้เพือ่ใหสามารถวดัคณุภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆไดครบทุกมาตรฐาน

  1.2.3 กาํหนดตวับงชีเ้ปน 2 ประเภท คอื ตัวบงชีเ้ชงิคณุภาพและตัวบงชีเ้ชงิปรมิาณ 
ดังนี้
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    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดคะแนน
การประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและ
ระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ
ไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน

    2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ
การประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับ
การแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยู ในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน
ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ย
ที่คิดเปนคะแนน 5 ไว กรณีที่

  ตัวอยางการคํานวณ 

  กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได
  รอยละ 75.51 ดังนั้นคะแนนที่ได = (75.51/100) X5 = 3.78   

  ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม

  การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 เปนตนไปปดขึ้น) เชน

    72.364 เปน  72.36
    3.975 เปน  3.98

 1.2.4 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5
กรณีที่ไมไดดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมี
ความหมายของคะแนน ดังนี้

   คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
   คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
   คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
   คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
   คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

2. คําชี้แจงอื่นๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 วิทยาลัยชุมชน

 1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนเปนการประเมินระดับ
สถาบัน แตละวิทยาลัยจะตองใชตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
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 2) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชีท้ี ่5.1 ตวับงช้ีที ่8.1 ซึง่วิทยาลยัชุมชนอาจเลอืกประเมนิตามปงบประมาณกไ็ด ในกรณี
เชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช
พ.ศ. ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของ สมศ. ใหใชรอบป
ตามที่ สมศ.กําหนด

 3) การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้

  9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
  6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
  นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได

3.นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้

 ครูประจาํ หมายถงึ ผูสอนหรอืครทูีเ่ปนขาราชการครขูองวทิยาลยัชมุชน สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการตําแหนงอาจารยผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่
ผูสอนและครูอัตราจางที่มีสัญญาจางตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

 อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งใหทําหนาที่สอน
โดยรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนตลอดรายวิชา (ตัง้แตรอยละ 80 ขึน้ไป) ในปการศกึษาน้ัน
อยางนอย 1 รายวิชา

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา
ใหบริการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะกําหนดตําแหนงใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา

 ผูทรงคุณวุฒิของชุมชน หมายถึง ปราชญชาวบาน หรือผูที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางเปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับของชุมชน

 ผู สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผู สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
ประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ทีว่ทิยาลยัชมุชนจัดขึน้

 ผู ผ านการฝกอบรม หมายถึง ผู ผ านการพัฒนาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ
เสริมสรางประสบการณอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของชุมชนในพื้นที่
ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
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 วทิยากรฝกอบรม หมายถงึ ผูทรงคณุวุฒิหรอืผูมคีวามรูเฉพาะทางทีส่ภาวิทยาลยัชมุชน
แตงต้ังใหทําหนาที่เปนผูฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 

 คณะกรรมการวทิยาลัยชมุชน หมายถงึ คณะกรรมการทีป่ระกอบดวยประธานกรรมการ
โดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา เลขาธกิารสภาการศกึษา
ผูอาํนวยการสํานกังบประมาณ อธิบดีกรมพฒันาฝมอืแรงงาน อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  
ผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทนหอการคาไทย และกรรมการวทิยาลยัชมุชน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 1. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย
ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

 3. กําหนดแนวทาง ประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหวิทยาลัยจัดระบบเครือขาย
ในการบริหารการจัดการศึกษา

 4. ออกระเบียบและขอบังคับของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และอาจมอบให
วิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและขอบังคับสําหรับวิทยาลัยนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได

 5. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัยตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

 6. พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกวิทยาลัย

 7. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และสงเสริมการจัดตั้ง
กองทุนวิทยาลัยชุมชน

 8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

 สภาวิทยาลัยชุมชน หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนที่มาจาก
การสรรหา ประกอบดวย ผูแทนจากองคกร หรือจากหนวยงานในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และผูทรงคณุวฒุ ิหลากหลายสาขา ซึง่เปนผูมสีวนไดสวนเสยีจากการจัดการศกึษา
และเปนผูมีอุดมการณ ศรัทธาในหลักการของวิทยาลัยชุมชน
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 สภาวชิาการ หมายถงึ องคคณะบคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญงานวชิาการของวทิยาลยัชมุชน
ทัง้ระบบ มีอาํนาจหนาทีใ่หคาํปรกึษาและขอเสนอแนะแกสภาวทิยาลยั และผูอาํนวยการวทิยาลยั
เกีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน คณุภาพการศกึษา การเปดสอนสาขาวิชา การเปดหลกัสตูร 
และการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา

 งานวจิยั หมายถงึ ผลงานทางวชิาการทีไ่ดรบัการศกึษาคนควาตามกระบวนการระเบยีบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อใหเกิดเปนองคความรู ใหมหรือเปนการตอยอด
องคความรูเดิม

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคในบริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย
วิจัยสถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) 
โดยตองนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน

 การใหบรกิารทางวชิาการแกชมุชน หมายถงึ กิจกรรมหรอืโครงการใหบรกิารแกสงัคม
ภายนอกวิทยาลัยชุมชน หรือเปนการใหบริการที่จัดในวิทยาลัยชุมชน หนวยจัดการศึกษา 
สถานประกอบการและชุมชน โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ

 อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา

 แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให องค การ
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน
ปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณบันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบหรือ
อาจไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิการและความสาํเรจ็ของวทิยาลยัชมุชน ตวัอยางของกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูรับการฝกอบรม ผูรับบริการ ผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน
คู ความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการตางๆ ที่กํากับดูแล
วิทยาลัยชุมชนในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่
กาํกบัดแูลกฎ ระเบียบ องคการทีใ่หการสนับสนุนทรพัยากรตางๆ ผูเสยีภาษี ผูกําหนดนโยบาย 
ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
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 แผนกลยุทธ  หมายถึง แผนระยะยาวของวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผน
ทีกํ่าหนดทิศทางการพฒันาวิทยาลัย แผนกลยทุธประกอบดวย วสิยัทศัน พนัธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ
และคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ
โดยนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป

 แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน
ภายใน 1 ปเปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีการดําเนินงานไดจริง
ตามกลยุทธ มีรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ หรือโครงการ
หรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผู รับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครงการ งบประมาณในการดาํเนนิการรายละเอยีดและทรพัยากรทีต่องใชในการดาํเนนิ
โครงการที่ชัดเจน

 ระบบและกลไก

 ระบบ หมายถงึ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีม่กีารกําหนดอยางชดัเจนวาตองทาํอยางไรบาง
เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกัน
ไมวาจะอยูในรปูของเอกสารหรอืสือ่อเิลคทรอนิกสหรอืโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ
ประกอบดวย ปจจยันาํเขา กระบวนการ ผลผลติ และขอมลูปอนกลบั ซ่ึงมคีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกัน

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลและการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล
รวมทัง้การวเิคราะห เพือ่จดัทาํเปนสารสนเทศในรปูแบบตางๆ และนําไปสงยงัผูทีม่สีทิธิไดรบั
สารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้ง
อุปกรณตางๆเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ในองคกรมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
เฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กจิการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียงัหมายถงึการบรหิารจัดการทีด่ ีซ่ึงสามารถ
นําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง 
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กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง 

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังนี้

  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คอื ผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลวุตัถปุระสงค
   และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
   รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัสวนราชการหรอืหนวยงานทีม่ภีารกจิคลายคลงึกนั
   และมีผลปฏิบัติงานในระดับชั้นนํา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
   โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจน
   มีกระบวนการการปฏิบติังานและระบบงานทีเ่ปนมาตรฐาน รวมถงึมกีารตดิตาม
   ประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ

  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คอื การบรหิารราชการตามแนวทางการกํากับดแูลทีด่ี
   ทีม่กีารออกแบบกระบวนการการปฏบิตังิาน โดยเทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารจดัการ
   ทีเ่หมาะสมใหองคการสามารถใชทรพัยากรทัง้ดาน ตนทนุ แรงงาน และระยะเวลา
   ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอการพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการตามภารกจิ
   เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถ
   ดาํเนนิการไดภายในระยะเวลาทีก่าํหนด และสรางความเชือ่มัน่ ความไววางใจ 
   รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
   และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง

  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบ
   ในการปฏิบัติหนาทีแ่ละผลงานตอเปาหมายทีก่าํหนดไว  โดยความรบัผดิชอบนัน้
   ควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
   ความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

  5) หลกัความโปรงใส (Transparency) คอื กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา
   ชีแ้จงไดเมือ่มขีอสงสยั และสามารถเขาถงึขอมลูขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมาย
   ไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
   หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
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  6) หลักการมีสวนรวม (Participation)คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน
   และผู มีส วนไดส วนเสียทุกกลุ มมีโอกาสไดเข าร วมในการรับรู  เรียนรู 
   ทาํความเขาใจ รวมแสดงทศันะ รวมเสนอปญหาหรอืประเดน็ทีส่าํคญัทีเ่กีย่วของ 
   รวมคิดแนวทาง รวมการแกปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
   รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา

  7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจ
   การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแก
   หนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชน
   ดําเนนิการแทน โดยมีอสิระตามสมควร รวมถงึการมอบอาํนาจและความรบัผดิชอบ
   ในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุ งเนนการสราง
   ความพึงพอใจในการใหบริการตอผู รับบริการและผู มีส วนไดส วนเสีย
   การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
   ของสวนราชการ

  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
   ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
   คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย

  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการ
   อยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
   ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะ
   ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมตางๆ

  10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไป
   ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใช
   กระบวนการเพือ่หาขอคิดเหน็จากกลุมบคุคลทีไ่ดประโยชนและเสยีประโยชน 
   โดยเฉพาะกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรง ซึง่ไมมขีอคดัคานทีย่ตุไิมไดในประเดน็
   ที่ สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพอง
   โดยเอกฉันท

4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน

 องคประกอบที ่1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค และแผนดาํเนนิการ (ม ี1 ตวับงชี)้

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
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 องคประกอบที่ 2  การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา (มี 7 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
  ตัวบงชี้ที่ 2.2 : ระดับคุณภาพของผูสอน
  ตัวบงชี้ที่ 2.3 : วิทยฐานะของขาราชการครู
  ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน
  ตัวบงช้ีที่ 2.5 : หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 
     ในวิทยาลัย และหนวยจัดการศึกษา
  ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
  ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ  
     ของผูสําเร็จการศึกษา
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

 องคประกอบที่ 4  การวิจัย (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรอืงานสรางสรรคบนพืน้ฐาน
     ของภูมิปญญาทองถิ่น

 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกชุมชน (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (มี 4 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนาํของสภาวทิยาลยัชมุชนและผูอาํนวยการวทิยาลยัชมุชน
  ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
  ตัวบงชี้ที่ 7.3 : การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ
  ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (มี 1 ตัวบงชี้)

  ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คาํอธบิายตวับงชี ้: วทิยาลยัชมุชนเปนสถาบนัอุดมศกึษาประเภทหน่ึง (กลุม ก วิทยาลยัชมุชน) 
มีพนัธกจิหลัก คอื การจดัการศกึษาระดบัตํา่กวาปรญิญา ทัง้ดานวชิาการและวชิาชพีในหลกัสตูร
อนปุรญิญา หลกัสตูรประกาศนยีบตัรทีส่อดคลองกบัความตองการของชมุชน และการฝกอบรม
เพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ ทกัษะการเรยีนรู และทกัษะชวีติ งานวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาของชุมชน การบริการทางวิชาการตอชุมชน และมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

 การดําเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนจําเปนตองมีการกําหนดทิศทาง
การพัฒนา และการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนนอยางมีคุณภาพ
ในการสรางความเขมแขง็ของชุมชนและการพฒันาทีย่ัง่ยนื ดงันัน้วทิยาลยัชมุชนตองกาํหนดวสิยัทศัน
พนัธกิจ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยทุธและแผนดาํเนินงาน เพือ่เปนแนวทางในการดาํเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน
โดยเปนแผนทีเ่ชือ่มโยงกบัปรชัญาหรอืปณธิาน กฎหมายทีเ่กีย่วของ และกรอบแผนอดุมศกึษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 

 2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธครบทุกพันธกิจ
คอื ดานการเรยีนการสอน การวจิยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรงุศลิปะ และวัฒนธรรม 

 3. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของ
แตละตัวบงช้ี เพือ่วัดความสําเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธและแผนปฏบิตักิารประจําป

 4. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ

 5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 1 ครั้งตอป 
และแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอสภาวิทยาลัยชุมชน
เพื่อพิจารณา
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 6. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาวิทยาลัยชุมชน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

องคประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา

ตัวบงชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
วสิยัทศัน พนัธกจิ และความพรอมของวทิยาลยั ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของชุมชน มีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

เกณฑมาตรฐานทั่วไป :

 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ
ที่เกี่ยวของ

 4. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ3 ขางตนตลอดเวลาทีจั่ดการศกึษา และมกีารประเมนิหลกัสตูร
ทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 
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เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : ระดับคุณภาพของผูสอน

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูสอนของวิทยาลัยชุมชนมี 2 ประเภท คือ ครูประจําของวิทยาลัยชุมชน 
และอาจารยพิเศษที่เปนผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มีประสบการณที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอน และมีการกําหนดใหนักศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของผูสอนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน  : 

 จาํนวนครผููสอนในทกุหลกัสตูรมคีณุวุฒิการศกึษาสอดคลองกับหลกัสตูรทีจั่ดการศกึษา
โดยเทียบคุณภาพรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 2.3 : วิทยฐานะของขาราชการครู 

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

คาํอธบิายตวับงชี ้: วิทยาลัยชุมชนถอืเปนสถาบนัอดุมศกึษาทีจั่ดการศกึษาตามความตองการ
ของชุมชน และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชน
ทําการศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนในทองถิ่น ดังนั้น
การดํารงตําแหนงวิทยฐานะจึงเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของขาราชการครู
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่กําหนดให
ขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชนดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน16

เกณฑมาตรฐาน : 

 รอยละของขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตั้งแตครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
หากไมถึงรอยละ75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ

 หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ อยู  ในระหวาง
รอยละ 5 – รอยละ 20 จะเพิ่มอีก 1 คะแนน

 หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป
จะเพิ่มอีก 2 คะแนน

ตัวอยางการคํานวณ

 วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูทั้งหมดจํานวน 13 คน เปนครูชํานาญการ จํานวน 7 คน
ครูชํานาญการพิเศษจํานวน 1 คน

วธิคีดิ  รอยละของครชูาํนาญการขึน้ไปเทยีบกับจํานวนครทูัง้หมด = (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 = 1

ดังนั้นคิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 1 = 3.46

หมายเหตุ :  1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปขึ้นไป
       2. การนับจํานวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่
    ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตัวบงชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คาํอธบิายตวับงชี ้: การจดัการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญัจําเปนตองมกีารบรหิาร
และพัฒนาครูประจําอยางเหมาะสม ทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู
และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยใช
ผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียนนอกจากนั้นยังจําเปนตองมีบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของวิทยาลัย    
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เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน ที่สงเสริม
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ   

 2. ครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองตามแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 3. มีการติดตามใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก
การพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

 4. มีการจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 5. มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณใหกบัครปูระจาํและบคุลากรสายสนบัสนนุ และดแูล
ควบคุมใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาครูประจํา
และบุคลากรสายสนับสนุน

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนา
ครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 เชน ผลการประเมินหรือ
ผลการสํารวจความคิดเห็นของครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนดานสวัสดิการ
การเสรมิสรางสุขภาพทีดี่ และการสรางขวญักําลงัใจหรอืหลกัฐานเชงิประจักษอ่ืนๆ ทีเ่ชือ่มโยง
ใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 :  หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลัยและ 
   หนวยจัดการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

คาํอธบิายตวับงชี ้: นอกเหนอืจากการเรยีนการสอนวิทยาลยัชมุชนควรจัดบรกิารดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชน
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรู  อ่ืนๆ เช น การบริการ
ดานงานทะเบยีน เปนตน นอกจากนัน้ยงัจาํเปนตองมสีภาพแวดลอมและการบรกิารดานกายภาพ
ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในวิทยาลัยหรือหนวยจัดการศึกษา
สถานที่เรียนรู สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการใหบริการดานอาหารบริการดานอนามัย
เบื้องตน เปนตน

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีการจัดบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหแกใหนักศึกษา เพื่อประโยชน
ในการเรียนรู

 2. มีบริการหองสมุดของวิทยาลัย มีระบบการสืบคนสิ่งเรียนรู ภายในหองสมุด
และมีการใหคําปรึกษาการใชงานแกนักศึกษา

 3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมและพรอมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อุปกรณการศึกษาหรือ
มีบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และมีการติดตามความเหมาะสมความพรอมดานกายภาพ
ของหนวยจัดการศึกษา หองเรียนหรือสถานที่เรียนรู ภายนอก และมีบริการที่เอื้อตอ
การเรียนรูของนักศึกษา (ถามี)

 4. มีบริการดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในวิทยาลัย 
หนวยจัดการศึกษา หองเรียน หรือสถานที่เรียนรู

 5. มีระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณโดยรอบวทิยาลยั และมกีารจดัการสาธารณปูโภค
ภายในวิทยาลัยอยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา และการจัดการขยะ

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1 - 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

 7. มีการนาํผลการประเมนิคณุภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมลูในการพฒันาการจดับรกิาร
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
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เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 3 หากวิทยาลัยไมมีหนวยจัดการศึกษาหรือสถานที่เรียนรู
ภายนอก ไมตองประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ มีการจัด
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและยดืหยุน โดยการมสีวนรวมจากบคุคล สถาบนั 
หรอืชมุชนภายนอก มกีารจดักระบวนการเรยีนรูทีค่าํนงึถงึความแตกตางเฉพาะตวัของนกัศกึษา 
ซึง่เปนเรือ่งทีส่าํคญัมาก ตอความสนใจใฝรูและตอศกัยภาพในการแสวงหาความรูของนักศกึษา
เชน การเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดจดัทาํโครงงานหรอืสิง่ประดษิฐบนพืน้ฐานภมูปิญญาทองถิน่ 
เพื่อสรางประโยชนใหแกนักศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญทุกหลักสูตร

 2. ทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางประโยชนใหแกนักศึกษา ทองถิ่น และชุมชน 

 4. มกีารใหผูมปีระสบการณทางวชิาการ หรอืวชิาชพีจากหนวยงาน หรอืชมุชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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 5. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 
แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

 6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินในขอ 5
และนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในรอบถัดไป

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
   ผูสําเร็จการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค
ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิแหงชาตขิองแตละหลักสตูร คณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหงชาติ
มี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสมัพนัธระหวางบคุคล และความรบัผดิชอบ ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการ
ของชุมชนผูใชงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพ
หรือบริบทของผูใชหรือมีลักษณะเพิ่มเติมได เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน
การกาวทันวิทยาการความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีการสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ตามความตองการ
ของชมุชน ผูใชงานหรอืสถานประกอบการ ทกุหลกัสตูร ทกุรอบระยะเวลา ตามแผนกาํหนดการ
ศึกษาของหลักสูตร
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 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของชุมชน ผูใชงาน หรือสถานประกอบการ

 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา

 4. มกีารฝกงานของนกัศกึษาทกุคนในสถานฝกงานทีส่มัพนัธกับสาขาวชิาตามทีกํ่าหนด
ไวในหลักสูตร และมีระดับผลการเรียนในระดับไมนอยกวา B ไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนนักศึกษาที่ฝกงาน

 5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามขอ 3 และขอ 4 

 6. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานจากขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การดําเนินงานในรอบปตอไป 

 7. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา เพื่อใหสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญา
และนักศึกษาที่เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอมดังกลาว จะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในชั้นปที่หนึ่ง รายบุคคล ไมตํ่ากวา 2.00

หมายเหตุ  เกณฑฯ ขอ 7 ใหนับเฉพาะนักศึกษาที่เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอม
และเขาสอบในปการศึกษานั้น ๆ

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
ครบ ทุกขอ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คาํอธบิายตวับงชี ้: วทิยาลยัชมุชน ควรจดับรกิารดานตางๆ ใหนักศกึษาและศษิยเกาอยางครบถวน
โดยเฉพาะในกจิกรรมตอไปนี ้ (1) การบรกิารดานการแนะแนวและการใหคาํปรกึษาทัง้ดานวิชาการ
และการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เชน ทุนกูยืมการศึกษา
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แหลงทุนการศึกษาตอแหลงทุนในการประกอบอาชีพ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูล
การฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกวิทยาลัยที่จําเปน
และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพในรูปแบบตางๆ  

 วิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมส งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและดําเนินการตามแผนดังกลาว

 2. มกีารจดับรกิารใหคาํปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชวีติ รวมทัง้การจดับรกิาร
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาหรือศิษยเกา

 3. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษา

 4. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมและนําความรู ดานการประกันคุณภาพ
ไปใชอยางนอย 3 กิจกรรม จากกิจกรรมตอไปนี้

   - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
   - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 5. มกีารประเมินความสําเรจ็ตามวตัถปุระสงคของแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศกึษา

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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คะแนน 1

การดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ 

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐาน
   ของภูมิปญญาทองถิ่น

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คาํอธบิายตวับงชี ้: วิทยาลยัชุมชนตองมกีารบรหิารจัดการงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคทีม่คีณุภาพ 
โดยมีแนวทางการดาํเนนิงานทีเ่ปนระบบและมกีลไกสงเสรมิสนบัสนนุเพือ่ใหสามารถดาํเนนิการ
ไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การสงเสรมิและพฒันาสมรรถนะแกครปูระจาํและทมีวจิยั และการสนบัสนนุทรพัยากรทีจ่าํเปน
เนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากชุมชน

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนการวิจัยของวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 2. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในชุมชน
เกี่ยวของ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 3. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชกับการเรียนการสอน

 4. มกีารพฒันาศกัยภาพดานการวจิยัหรอืงานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกครูประจํา

 5. มีการสนบัสนนุงบประมาณจากแหลงทนุภายนอก เพือ่เปนทนุวจิยัหรอืงานสรางสรรค 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการใชประโยชนจากงานวิจัยจากผูที่เก่ียวของ และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

เกณฑการประเมิน :
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน

ตัวบงชี้ 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

ชนิดตัวบงชี้  : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการเพื่อสงเสริมความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและชุมชน โดยออกแบบการจัดการศึกษา
ใหตอบสนองความตองการระดับบุคคลชุมชนและทองถิ่น ซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย ยึดหยุน
และไมทบัซอนกบัหนวยงานอืน่ และสามารถตอบสนองความตองการทัง้มติเิศรษฐกจิและสงัคม 
มติกิารสรางผูประกอบการ การเสรมิสรางรายได ความสงบและสนัตสิขุในชมุชนไดอยางมคีณุภาพ
ตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชน
หรอืผลกระทบของการใหบรกิารทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก 
และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการ และการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัย

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มกีารสํารวจความตองการของชุมชน เพือ่ประกอบการกําหนดทศิทางและการจัดทาํ
แผนการบริการทางวิชาการ

 2. มีการใหบริการทางวิชาการตามแผนที่กําหนดไวในขอ 1

 3. ผู ผานการฝกอบรมสามารถนําความรู ที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยางนอยรอยละ 80

 4. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน

 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาการ

 6. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูชุมชน
และเผยแพรสูสาธารณชน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
 1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรศาสนา วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

 2. มกีารบรูณาการงานดานทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจัดการเรยีนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา

 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาวิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของวิทยาลัยชุมชน คือ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน และผู อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หากสภาวิทยาลัยชุมชน และผูบริหารวิทยาลัยชุมชน มีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล
รบัผดิชอบตอสงัคม รกัความกาวหนา ดแูลบคุลากรอยางด ีเปดโอกาสใหชมุชนเขามามสีวนรวม
ในการบรหิาร มคีวามสามารถในการตดัสินใจแกปญหา และกาํกบัดแูลตดิตามผลการดาํเนนิงาน
ของวิทยาลัยชุมชนไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหวิทยาลัยชุมชนเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว

เกณฑมาตรฐาน :

 1. สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบติัหนาท่ีตามกฎหมายทีเ่ก่ียวของ และตามนโยบายของคณะ
กรรมการวิทยาลัยชุมชนอยางครบถวน 

 2. สภาวิทยาลัยชุมชนมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

 3. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการบริหารงานที่สอดคลอง
กบันโยบายของสภาวิทยาลัย มกีารถายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั และเปนผูนาํในการวางแผน
กลยุทธ

 4. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีการกํากับติดตาม และใชขอมูลสารสนเทศเปนฐาน
ในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย

 5. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนถายทอดความรูและพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนเต็มตามศักยภาพ

 6. ผูอาํนวยการวิทยาลยัชุมชนบรหิารงานดวยหลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถงึประโยชน
ของวิทยาลัยชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย

 7. สภาวิทยาลัยชุมชนประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ดวยหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ันตองแสดงขอมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพทที่ระบุไว
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คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑการประเมิน :

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสราง
และพัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสู
สถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งมีอยูในตัวบุคคล
หรือแหลงความรูตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหวิทยาลัยชุมชน
มีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

เกณฑมาตรฐาน : 

 1. มกีารกาํหนดประเดน็ความรูจากทองถิน่หรอืชมุชน เพือ่นาํไปใชในการจดัการความรู

 2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายตามประเด็นของการจัดการความรูที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานขอที่ 1 สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู

 3. มีการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูตามประเด็นความรูที่มาจากเกณฑมาตรฐาน
ขอที่ 1 ในระหวางกลุมเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี

 4. มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากประเด็นความรู ในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1
อยางเปนระบบและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร

 5. มีการนําความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 มาปรับใชในการจัด
การศึกษา หรือการวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ
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เกณฑการประเมิน :

ตัวบงชี้ที่ 7.3 : การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตดัสนิใจทีร่องรบักบันโยบายและการวางแผนระดับวิทยาลยัชมุชน เพือ่ใหสามารถเชือ่มโยง
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกเปนระบบที่ใชงานได ทั้งเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีคณะทํางานดานการใชงานระบบสารสนเทศ

 2. มีการวางแผนการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ

 3. มีการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศแกผู ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ระบบ
การลงทะเบียนระบบหองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนตน

 4. มีการประเมินผลการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ และนําผลไปปรับปรุง
แผนการฝกอบรม

 5. มีการติดตามและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประเมิน
ใหกับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน 29

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คาํอธบิายตวับงชี ้: เพือ่ใหวทิยาลยัชมุชนมรีะบบบรหิารความเสีย่ง โดยการบรหิารและควบคมุ
ปจจัยกิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอยูในระดบัทีย่อมรบัและควบคมุได โดยคาํนึงถงึ
การเรยีนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิดเพื่อปองกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจ
วาระบบงานตางๆ มคีวามพรอมใชงานมกีารปรบัปรงุระบบอยางตอเนือ่งและทนัตอการเปลีย่นแปลง
เพื่อการบรรลุเปาหมายของวิทยาลัยชุมชนตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน เปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน

 2. มกีารวิเคราะหและระบคุวามเสีย่งและปจจัยทีก่อใหเกิดความเสีย่งอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของวิทยาลัยชุมชนตัวอยางเชน

  - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน
  - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
  - ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
ระบบประกันคุณภาพ
  - ความเสีย่งดานบคุลากรและความเสีย่งดานธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
  - อื่นๆ ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

 3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และจัดลาํดับความเสีย่งทีไ่ดจาก
การวเิคราะหใน ขอ 2
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 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

 5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 6. มีการนําผลการประเมินและข อเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนไปใช 
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น
ภายในวิทยาลัยชุมชนในรอบป การประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัย
ของนกัศกึษา คณาจารย บคุลากร หรอืตอชือ่เสยีงภาพลกัษณ หรอืตอความมัน่คงทางการเงนิ
ของวิทยาลัยชุมชน อันเนื่องมาจากความบกพรองของวิทยาลัยชุมชนในการควบคุมหรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจน

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนนเชน

 1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย 
บุคลากรภายในวิทยาลัย ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ
ที่เกิดข้ึนไดแตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของวิทยาลัยชุมชน
ในการระงับเหตุการณดังกลาว

 2. วิทยาลัยชุมชนหรือหน วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ ไม ดี
อนัเนือ่งมาจากปจจยัตางๆ เชน คณาจารย นกัวจิยั หรอืบคุลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ
การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ
เชน หนังสือพิมพขาว online เปนตน

 3. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงิน เนื่องจากสํานัก
บรหิารงานวิทยาลัยชุมชนสงเงินงบประมาณใหลาชา จนทาํใหตองปดหลกัสตูรหรอืไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คาํอธบิายตวับงชี ้: วทิยาลยัชมุชนจะตองมรีะบบในการจดัหาและจดัสรรเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ
จะตองมีแผนกลยทุธทางดานการเงนิ ซึง่เปนแผนจดัหาเงนิทนุจากแหลงเงนิทนุตาง  ๆทีส่ามารถผลกัดนั
แผนกลยุทธของวิทยาลัยใหดําเนินการได มีการวิเคราะหรายไดคาใชจายของการดําเนินงาน
ทัง้จากงบประมาณแผนดนิและเงนิรายไดอ่ืนๆ ทีวิ่ทยาลยัชมุชนไดรบั  มกีารจัดสรรงบประมาณ
และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบ
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจาย
ในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของวิทยาลัยชุมชนได

เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

 3. มงีบประมาณประจาํปทีส่อดคลองกบัแผนปฏบิตักิารในแตละพนัธกจิ และการพฒันา
วิทยาลัยชุมชนและบุคลากร

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของวิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง

 6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนด

 7. ผูอาํนวยการวิทยาลยัมกีารตดิตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนาํขอมลู
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนระยะยาวตองระบุที่มาและใชไปของทรัพยากร
ทางการเงินของวิทยาลัยชุมชน ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนใหสามารถ
ดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน
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และควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ
แตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปน
ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่วิทยาลัยชุมชนใชในการดําเนินการใหกลยุทธ
นัน้บงัเกิดผล จากนัน้จงึจะกาํหนดใหเหน็อยางชดัเจนถงึทีม่าของเงนิทนุทีต่องการใช วาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน  เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก
หรือศิษยเกา หรือวิทยาลัยชุมชนจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545
และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2553 ซึง่วทิยาลยัชมุชนตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
ใหเปนไปตามนโยบายเปาประสงคและระดบัคณุภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด โดยวทิยาลยัชมุชน
และหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปน
แบบอยางท่ีดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาทีต่องดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง โดยมกีารสรางจิตสาํนึกใหเหน็วาเปนความรบัผดิชอบ
รวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชน
ใหมั่นใจไดวาวิทยาลัยชุมชนสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
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เกณฑมาตรฐาน :

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยสภาวิทยาลัยชุมชน และผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย

  1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ

  2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
   วทิยาลยัชมุชน สาํนกับริหารงานวิทยาลยัชมุชน และสาํนักงานคณะกรรมการ
   การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา

  3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
   วิทยาลัยชุมชน

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธไมนอยกวารอยละ 90 

 6. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
จากนักศึกษา ชุมชน และผูใชบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย

 7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรม
รวมกันระหวางวิทยาลัยชุมชนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1

มีการดําเนินการ
1 ขอ หรือ ขอ 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 2

มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 ขอ

5. การวิเคราะหตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

 วทิยาลยัชมุชนเปนสถาบนัอดุมศกึษาประเภทหน่ึง (กลุม ก วิทยาลยัชมุชน) มพีนัธกิจหลกั
ที่สําคัญ 4 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ
ในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
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และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต 2) งานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาของชุมชน 3) การบริการ
ทางวิชาการตอชุมชน และ 4) การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และ
มีพนัธกจิอยางนอย 5 ประการ ทีจ่ะสนบัสนุนใหการขบัเคลือ่นพนัธกิจหลกับรรลเุปาหมายได
คอื 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงนิและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่อง
เขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนดตัวบงชี้ภายในองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา 9 องคประกอบ เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางที่ 1

ตารางที ่1 องคประกอบคณุภาพ 9 ดาน และตวับงชีท้ีใ่ชประเมนิคณุภาพภายในวทิยาลยัชมุชน
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6. การวิเคราะหตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 34 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดให
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้

 1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลก 
มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

  1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ
ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน และสรางงานเพื่อพัฒนาสังคม
ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล

  2) บัณฑิตมีจติสํานกึ ดํารงชวีติ และปฏบิตัหินาทีต่ามความรบัผดิชอบ โดยยดึหลกั
คุณธรรมจริยธรรม 

  3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพ
ของตนเองอยางถูกตองเหมาะสม

 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

  มีการบรหิารจดัการอดุมศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลและพนัธกจิของการอดุมศกึษา
อยางมีดุลยภาพ

  ก. มาตรฐานดานธรรมาภบิาลของการบรหิารการอดุมศกึษา มกีารบรหิารจดัการ
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระ
ทางวิชาการ มาตรฐานนี้ มีตัวบงชี้หลัก ไดแก
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  1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ

  2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล คลองตวั โปรงใส และตรวจสอบไดมกีารจัดการศกึษาผานระบบ
และวิธีการตางๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน

  3)  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

  ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงาน
ตามพนัธกิจของการอดุมศกึษาทัง้ 4 ดานอยางมดีลุยภาพ โดยมกีารประสานความรวมมอืรวมพลงั
จากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

  1) มหีลักสูตรและการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั ยดืหยุนสอดคลองกบัความตองการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรู และการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง
ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหาร
จดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบรหิารกจิการนิสตินักศกึษาทีเ่หมาะสมสอดคลองกับหลกัสตูร
และการเรียนการสอน

  2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดน
ความรูและทรพัยสนิทางปญญาทีเ่ชือ่มโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมวัฒนธรรม และสิง่แวดลอม
ตามศกัยภาพของประเภทสถาบนั มกีารสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางสถาบนัอุดมศกึษา
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคม
และประเทศชาติ

  3) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

  4) มีการอนุรักษ ฟ นฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิป ญญาทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ 
วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมการเรียนรู

 การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

 1) มีการแสวง การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู

 2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลกัการแลกเปลีย่นเรยีนรู หลกัการสรางเครอืขาย และหลกัการประสานความรวมมอืรวมพลงั
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
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7. การวิเคราะหตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน
และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองประกอบ
คุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ดังปรากฏในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 มมุมองดานบรหิารจดัการทีส่าํคญัและตวับงชีต้ามมมุมองดานการบรหิารจดัการ

8. การวิเคราะหตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ ในการจัดตั้งที่แตกตางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ
มาตรฐานดานศกัยภาพและความพรอมในการจัดการศกึษา และมาตรฐานดานการดาํเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก
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กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง
และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
กลุมปริญญาเอก

 มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดวยมาตรฐานหลกั 2 ดาน และมาตรฐานยอยอกี 
มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย

  1.1 ดานกายภาพ

   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารที่ดี
มีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท
มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร
และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ
รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา
และคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา

   ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจําเปนอยางอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด

  1.2 ดานวิชาการ

   สถาบนัอดุมศกึษามศีกัยภาพและความพรอมในการปฏบิตัภิารกิจดานวิชาการ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและผูใชบณัฑติโดยรวม มหีลกัประกนัวาผูเรยีนจะไดรบัการบรกิาร
การศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการ
ทีม่คีณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังในดานการวางแผนรบันักศกึษาและการผลติบณัฑติ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู  การประกันคุณภาพ
การเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ

  1.3 ดานการเงิน

   สถาบนัอดุมศกึษามคีวามพรอมดานการเงนิ ทัง้งบการเงนิรวม และงบทีจํ่าแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่ม่ันคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษา
ไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงาน
การเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และ
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ทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะห
ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงิน
ทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ

  1.4 ดานการบริหารจัดการ

   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอด
วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการ
ตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการ
ที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนดไว มีการเผยแพร
ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับ
สูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย
หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา

 2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย

  2.1 ดานการผลิตบัณฑิต

   สถาบนัอดุมศกึษาดาํเนนิการรบันักศกึษาเขาเรยีนทีม่คีณุสมบติัและจํานวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษา และสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบัน
ผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมี
ขอสนเทศทีช่ดัเจน เผยแพรตอสาธารณชนในเรือ่งหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน คณาจารย
ที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา

  2.2 ดานการวิจัย

   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด านการวิจัยอย างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ
มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะ
ในการทําวิจัยสงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เพื่อใหได
ผลงานวจิยั ผลงานประดษิฐ และงานรเิริม่สรางสรรคทีม่คีณุภาพ มปีระโยชน สนองยทุธศาสตร
การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด
ประโยชนแกสาธารณชน
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  2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

   สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมเปาหมายทั้ง
ในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงอาจใหบริการโดย
การใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การให
คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการอบรม
หลกัสตูรระยะส้ันตางๆ การจดัใหมีการศกึษาตอเน่ืองบรกิารแกประชาชนทัว่ไป การใหบรกิาร
ทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลา หรือเปนการใหบริการ
เชงิพาณิชยทีใ่หผลตอบแทนเปนรายได หรอืเปนขอมลูยอนกลบัมาพฒันาและปรบัปรงุเพือ่ให
เกิดองคความรูใหม

  2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ทัง้ในระดบัหนวยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการสงเสรมิและสนับสนุนใหศลิปะ
และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียน
และบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซ้ึง
และมีสุนทรียะศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของสถาบัน 

   ดงันัน้ ในการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
จงึสามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคณุภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา
ยอยแตละดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
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ภาคผนวก
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

 1. อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชมุ เพือ่วางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

 2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทกุรายวิชา

 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกหลักสูตร

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปการศึกษา

 6. มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปดสอนในแตละปการศกึษา

 7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธการสอน หรอืการประเมนิผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานไวใน มคอ.7 ปที่แลว

 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน

 9. อาจารยประจาํทกุคนไดรบัการพฒันาวชิาการ และ/วชิาชพี อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

 12. ระดบัความพอใจของผูใชบณัฑติทีม่ตีอบณัฑิตใหม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 คะแนนเต็ม 5.0
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แบบรายงานผลการประเมิน

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
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ประเภทสถาบัน: กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
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ตาราง ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน: กลุม ก วิทยาลัยชุมชน

ตาราง  ส. 3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน: กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
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ตาราง ส. 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน : กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
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คูมือฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

หลักการและเหตุผล

 ปจจบุนัมกีารจดัทาํมาตรฐานทีเ่ปนแนวปฏบิตัใินการจดัการศกึษาใหมคีณุภาพมาตรฐาน
ตอบสนองตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ทัง้ในระดับชาตแิละระดบัอดุมศกึษา อาท ิมาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอดุมศกึษา 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
รวมทัง้การปรบัเปลีย่นมาตรฐาน ตวับงชี ้และเกณฑการประเมนิคณุภาพภายใน เพือ่การรบัรอง
มาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของสาํนกังานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(องคการมหาชน) ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ง มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ไดกาํหนดประเภท หรอืกลุมสถาบนัเปน 4 กลุม ซ่ึงวิทยาลยัชมุชน
เปน กลุม ก วิทยาลัยชุมชน ใหตรงตามพันธกิจและสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ขางตน
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นความจําเปนในการที่จะพัฒนาบุคลากร
ในระบบอุดมศึกษารวมทั้งวิทยาลัยชุมชนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้น รวมถึงการสรางผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหกับวิทยาลัยชุมชนซึ่งมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจที่แตกตางจากกลุมสถาบัน
การศกึษาอืน่ ใหมีแนวปฏิบัติในการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่ปนมาตรฐานเดยีวกัน
ของการอบรมผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ใหมีความตอเน่ืองและยั่งยืนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหผู ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนมีความเขาใจ
และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นใหม

 2. เพ่ือใหผูผานการฝกอบรมมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการดาํเนนิงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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 3. เพื่อใหผูผานการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการทําหนาที่เปน
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ภายใตมาตรฐานการอบรมของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 1. ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน

 2. คณาจารยจากสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่คยทาํหนาทีผู่ประเมนิหรอืผูทรงคณุวุฒิทีวิ่ทยาลยั
ชุมชนแนะนํา

 3. ครูประจํา พนักงานราชการของวิทยาลัยชุมชน ที่มีประสบการณทํางานในวิทยาลัย
ชุมชนไมนอยกวา 3 ป

 4. นกัวชิาการศกึษาทีเ่ปนผูรบัผดิชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน

 5. บุคลากรจากสํานักงานบริหารวิทยาลัยชุมชน

จํานวน รุนละจํานวน 40 คน

ระยะเวลาในการฝกอบรม   3  วัน

โครงสรางหลักสูตร

 ภาคการบรรยายและอภิปราย 5 ชั่วโมง

 ภาคการฝกปฏิบัติ 18 ชั่วโมง

 หัวขอการบรรยาย อภิปราย และการฝกปฏิบัติ

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชน

 1. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. องคประกอบคุณภาพ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
 3.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้และตามจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน
 4.  หนาที่ จรรยาบรรณ บทบาทผูประเมิน
 5.  เทคนิคการประเมินคุณภาพและการประเมินคุณภาพของผลการประเมิน
 6.  การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 7.  การอภิปรายรวมกันระหวางผูเขาอบรมและวิทยากร
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 การฝกปฏิบัติ

 1. ฝกวิเคราะหประเด็นปญหาจาก SAR และเอกสารหลักฐานอางอิง ตลอดจน
  ฝกวางแผนการประเมินคุณภาพ
 2. ฝกการตรวจเยี่ยมในหนวยงานที่กําหนด
 3. ฝกสรุปผลการประเมินคุณภาพ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ภายใน และการใหขอมูลยอนกลับ

 เกณฑการประเมินผล

  ผูทีถ่อืวาผานการอบรมและเปนผูประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน จะตองผานเกณฑ  
 ดังนี้

 1. เขารับการฝกอบรมในภาคบรรยาย อภิปราย ครบเต็มเวลาที่กําหนด
 2. เขารับการฝกอบรมในภาคปฏิบัติครบเต็มเวลาที่กําหนด
 3. ผานการประเมินจากวิทยากร
 4. สาํหรบัผูทีไ่มมปีระสบการณในเปนผูประเมนิคณุภาพ และขึน้ทะเบยีนของสาํนักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษามากอนจะตองรับการฝกปฏิบัติในการประเมินจริง
  ในวิทยาลัยชุมชนอยางนอย 1 ครั้ง

 แหลงฝกปฏิบัติ

  จัดหาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเปนสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
 โดยวิทยาลัยที่รับเปนหนวยฝกปฏิบัติจะตองจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง
 (Self – Assessment Report : SAR) ที่สมบูรณพรอมกับ Common Data Set
 และเอกสารหลักฐานอางอิงอื่นๆ ในรูปแบบเอกสารหรือ Diskette พรอมสงให
 สาํนกับรหิารงานวิทยาลยัชุมชน สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กอนการฝกอบรม
 2 สัปดาห

 การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม

 1. ผูเขารบัการฝกอบรมจะไดรบัเอกสารเก่ียวกับการประเมนิคณุภาพภายในวทิยาลยัชมุชน
  ไปศึกษาลวงหนาอยางนอย 7 วัน

 2. ผูเขารบัการอบรมจะตองศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวของกับการฝกอบรม เชน เอกสารเรือ่ง
  มาตรฐานการอุดมศึกษา คูมือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน เอกสาร
  เกี่ยวกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

 3. ผูเขารับการอบรมจะตองศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสาร
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  อางอิงอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนที่เปนแหลงฝกปฏิบัติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 1. ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการดาํเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชน

 2. ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการทําหนาที่ผูประเมิน
  คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา : วิทยาลัยชุมชน

 3. วิทยาลัยชุมชนมีผูประเมินคุณภาพภายในที่มีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ
  ภายในที่เปนมาตรฐานเดียวกันกับผู ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 4. วิทยาลัยชุมชนมีความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
  และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร
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องคประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน

 1. มีกรรมการอยางนอย 3 คน ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. ประธานเปนผูประเมินจากภายนอกวิทยาลัยชุมชน

 3. กรรมการอยางนอย 1 คน มาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไมใชวิทยาลัยชุมชน

คณุสมบัต ิหนาที ่และจรรยาบรรณของผูประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในวทิยาลยัชมุชน

1. คุณสมบัติของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม

 2. มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางกัลยาณมิตร

 3. มีทัศนะที่กวางไกล

 4. มีความหนักแนนสุขุมรอบคอบ

 5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห

 6. มีความเปนกลาง

 7. มีความสนใจที่จะทําประโยชนใหแกวิทยาลัยชุมชนอยางแทจริง

2. หนาที่ของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 องคประกอบของคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย ประธาน 
กรรมการ และเลขานุการ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้

 หนาที่ของประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
  และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ จากระบบฐานขอมลูดานการประกนัคณุภาพการศกึษา
  (CHE QA Online)

 2. จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมหน วยงานร วมกับคณะผู ประเมินคุณภาพ
  โดยการปรึกษาหารือกับผูบริหารวิทยาลัยชุมชน

 3. กํากับดูแลการตรวจเยี่ยมหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
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 4. ประสานงานการประเมินใหสอดคลองสัมพันธกันไมซ้ําซอน โดยเฉพาะกรณีที่มี
  การแยกยายกัน ประเมินเฉพาะเรื่อง

 5. รวมกับคณะผูประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ

 6. เปนประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด

 7. แจงผลการประเมินอยางไมเปนทางการดวยวาจาตอหนวยงาน

 8. ใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกหนวยงาน

 9. กํากับการจัดทําและสงรายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ

 10.  รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน

 หนาที่ของคณะผูประเมินคุณภาพ

 1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) 

  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ

 2. รวมกับประธานคณะผูประเมินคุณภาพจัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงาน

 3. ตรวจเยี่ยมหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

 4. รวมสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ

 5. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานคณะผูประเมินคุณภาพ

 6. รวมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด

 7. รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน

 หนาที่ของเลขานุการ

 1.  ติดตอและประสานการประเมินคุณภาพของหนวยงาน

 2.  รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะผูประเมินคุณภาพ

 3.  ติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา

 หมายเหตุ : ในกรณีที่สถานศึกษาและผูประเมินอนุญาตใหมีผูสังเกตการณรวมอยู
 ในคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหประธานเปนผูกําหนดบทบาทของ
 ผูสังเกตการณ และใหประธานแจงบทบาทของผูสังเกตการณแกสถานศึกษาทราบ 
 โดยขอใหผูสังเกตการณยึดถือจรรยาบรรณเชนเดียวกับผูประเมินคุณภาพ
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3. จรรยาบรรณของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 1. มีความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนจากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน

 2. ไมนําความลับของขอมูลไปเปดเผย

 3. มีความอดกลั้น และยืดหยุน

 4. มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่คนพบตามหลักฐานที่ปรากฏ

 5. อุทิศเวลาอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย

บทบาทของคณะผูประเมิน

การเตรียมการกอนการตรวจเยี่ยม

 1. ผูประเมินคุณภาพแตละคนศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองและเอกสาร
ที่เก่ียวของของหนวยงาน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ มาตรฐานการอุดมศึกษา คูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน เอกสารเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เปนตน

 2. ประธานคณะผูประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจง วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ
ในการประเมินคุณภาพใหคณะผูประเมินทราบ พรอมทั้งรวมวิเคราะห SAR ของหนวยงาน 
เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน

 3. แบงหนาที่ใหผูประเมินแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด

 4. วางแผนการตรวจเยี่ยม

 5. จัดทําตารางการตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงใหหนวยงานทราบลวงหนา
อยางนอย 7 วันเพื่อใหหนวยงานสามารถนัดหมายบุคคลที่คณะผูประเมินตองสัมภาษณ
หรือจัดเตรียมเอกสารที่ผูประเมินตองการเพิ่มเติม

 6. นัดหมายคณะผูประเมินเพื่อลงพื้นที่ในหนวยงานที่รับประเมิน

 7. ประสานงานกับหนวยงานที่ขอรับประเมินเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ

แนวทางการจัดทําตารางตรวจเยี่ยม

 วันที่ 1

 - ประชุมรวมกับคณะผูบริหารหนวยงานและบุคลากร

 - สัมภาษณผูบริหาร

 - ศึกษาขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมจากเอกสารโดยตรวจสอบรายละเอียดตัวบงชี้
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 - ลงพื้นที่หาขอมูลรายละเอียดในประเด็นเฉพาะ

 - ประชุมสรุปผลอยางไมเปนทางการของวันที่ 1

 วันที่ 2

 - ตรวจเยี่ยมตามแผนประเมินที่ระบุไว

 - หาขอมูลหลักฐานในพื้นที่ปฏิบัติการ และผูปฏิบัติงานในพื้นที่

 - ตรวจสอบเอกสารในพื้นที่

 - สัมภาษณ อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ

 - ตรวจสอบหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ฯลฯ

 - ประชุมคณะผูประเมินและสรุปผลอยางไมเปนทางการของวันที่ 2

 วันที่ 3

 - หาขอสรุป แตละตัวบงชี้องคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา

 - พบผูบริหารหรือลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม (หากจําเปน)

 - ประชุมปรึกษาหารือคณะผูประเมินเพื่อสรุปผล

 - ประชุมรวมกับหนวยงานที่ไดรับการประเมินเพื่อรายงานผลการประเมินขั้นตน
    ดวยวาจา

การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม

 1. ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับหนวยงานเพื่อทราบวัตถุประสงคของการประเมิน
และสรางความคุนเคยระหวางผูประเมิน ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน

 รายละเอียดของการประชุมชี้แจงประกอบดวย

  1.1 ประธานแนะนําคณะผูประเมินและแจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
   ภายใน

  1.2 หนวยงานแนะนาํคณะผูบรหิาร และสรปุรายงานผลการประเมนิตนเองในภาพ
   รวมของแตละองคประกอบ ตลอดจนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนและ
   เปาหมายการพัฒนาในปตอไป

  1.3 ประธานแจงตารางการประเมินและชี้แจงวิธีการประเมินใหหนวยงานเขาใจ
   ใหชัดเจน เชน ประเมินจากเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการทํางาน
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  1.4 คณะผูประเมิน ขอความอนุเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวกจากหนวยงาน เชน 
   หองประชุม หองทํางาน ผูประสานงานในพื้นที่ คอมพิวเตอร Internet และ 
   LCD Projector เปนตน

 2. พบผูบริหารเพื่อสัมภาษณขั้นตนเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
  แผนดาํเนนิงานของผูบรหิารและอ่ืนๆ เพือ่เปนขอมลูสาํหรบัการประเมนิการบรหิาร
  จัดการของผูบริหาร

 3. ตรวจสอบเอกสารอางอิงในแตละตัวบงชี้เพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นตนที่ไดศึกษา
  วิเคราะหจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารที่เกี่ยวของ
  หากเอกสารในสวนใดทีค่ณะผูประเมนิพบประเด็นทีม่ขีอสงสยัหรอืตองการหาขอมลู
  เพิ่มเติมสามารถตรวจสอบจากเอกสารขอมูลสถิติ อื่นๆที่หนวยงานจัดเตรียมไว

 4. ตรวจเยี่ยมหนวยงานยอยตางๆ ในพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

 5. สรปุผลการประเมนิในแตละวันเพือ่ทราบความคบืหนาของการประเมนิรวมปรกึษาหารอื
  ในประเดน็ทีไ่มแนใจ เพือ่ทาํใหสรปุผลการรายงานมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ การเขยีนรายงาน
  ควรใหผู ประเมินแตละคนยกรางรายงานตามที่ไดรับมอบหมายและนําขอมูล
  มาสังเคราะหรวมกัน โดยมีการทบทวนอภิปรายจนไดขอสรุปรวมกัน

 6. พบผูบริหารเพื่อขอความคิดเห็นหรือยืนยันขอมูลบางประเด็น

 7. รายงานผลการประเมินขั้นตนอยางไมเปนทางการ โดยเชิญผูบริหารหนวยงานและ
  ผูเกี่ยวของเขารวมรับฟงผลการประเมิน 

  การรายงานผลควรประกอบดวยเนื้อหาและขั้นตอนดังนี้

  7.1 ขอบคณุทีใ่หความรวมมือและใหความอนุเคราะหระหวางการประเมนิคณุภาพ
   ภายใน

  7.2 ยํ้าถึงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพภายใน

  7.3 ประธานนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบ พรอมทั้งขอสังเกตและ
   ขอเสนอแนะและใหคณะผูประเมินใหขอมูลเพิ่มเติมได 

  7.4 ประธานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมของหนวยงาน
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การดําเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม

 1. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงาน

 2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเกณฑดังนี้

  2.1 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการภายในจะตองสอดคลองตาม
   วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการตรวจสอบ
   ความถกูตองของขอมลูและหาหลกัฐานประกอบ พรอมทัง้มกีารวิเคราะหขอมลู
   ตามตัวบงชี้อยางครบถวน

  2.2 การเขียนรายงานจะตองเปนการเขียนตามสภาพขอเท็จจริง โดยสรุปประเด็น
   สั้นๆ ไดความชัดเจนพรอมทั้งอางอิง

  2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยรายนามคณะผูประเมิน
   คุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประเมิน ผลการประเมิน จุดเดน วิธีปฏิบัติ
   ที่ดี จุดที่ควรปรับปรุง รายองคประกอบ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา
   หนวยงาน

  2.4 สงรายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในของหนวยงานใหกบัผูเกีย่วของภายใน
   ระยะเวลาที่กําหนด

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน

 1. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พรอมลายเซ็น)

 2. บทนํา : สรุปขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยชุมชน 

 3. วิธีการประเมิน

  3.1 การวางแผนการประเมิน

   - การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม

   - การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม 

    (การศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย)

   - การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม

  3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตอง/ความนาเชื่อถือของขอมูล
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 4.  ผลการประเมินรายตัวบงชี้

 5.  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา

  5.1 สรุปผลการประเมิน

  5.2 จุดออน จุดแข็งและขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน 

       (ระบจุดุเดน วธิปีฏบิตัแิละผลการดาํเนินงานทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ีหรอืนวัตกรรม
   ที่สรางขึ้น ตลอดจนเงื่อนไขของความสําเร็จระบุจุดที่ควรพัฒนา พรอมสาเหตุ
   ของปญหาและขอเสนอแนะ) 

 6.  ภาคผนวก

  - ตารางการตรวจเยี่ยม

  - บันทึกภาคสนาม
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

ประธานอนุกรรมการ นางวราภรณ   สีหนาท

อนุกรรมการ ศาสตราจารยชัย  จาตุรพิทักษกุล
  รองศาสตราจารยศรีสมรักษ  อินทุจันทรยง
  ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ
  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  อัครประถมพงศ
  ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร
  นายนิยม  ชูชื่น
  นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน
  นางกรรณิกา  สุภาภา
  ผูอาํนวยการสาํนกัมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา
  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
  นายชาญวิทย  โตธนะคุณ
  นางสาววรรณี  สิงโตนาท
  นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวจันทรลดา  ยิ้มรุงเรือง

ผูชวยเลขานุการ นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ
  นางสาวเกศศิรินทร  เลิศไกร

คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

ประธานอนุกรรมการ ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  เบญจกาญจน

รองประธานอนุกรรมการ ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  จริยานุกูล

อนุกรรมการ รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ
  รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางคกูร
  รองศาสตราจารยคนองยุทธ  กาญจนกูล
  รองศาสตราจารยรังสรรค  ประเสริฐศรี
  รองศาสตราจารยบวร  ปภัสราทร
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  ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  สถิรยากร
  ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร
  นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ
  นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน
  ผูอาํนวยการสาํนกัมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา/
  ผูแทน
  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

อนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

ผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ประธานกรรมการ นายกฤษณพงศ  กีรติกร

กรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ผูแทนหอการคาไทย
  นายชุมพล  พรประภา
  นายปรีชา  สงวัฒนา
  นายพงษศักดิ์  พยัฆวิเชียร
  ศาสตราจารยวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ
  นายศุภชัย  พงศภคเธียร
  นางสิริกร  มณีรินทร
  นายอุดร  ตันติสุนทร
  ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
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  ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
กรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร
รองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ
  ศาสตราจารยชาญณรงค  พรรุงโรจน
  รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ
  รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
  นายกฤษณพงศ  กีรติกร
  นายถนอม  อินทรกําเนิด
  นายพานิช  เหลาศิริรัตน
กรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
  เจาหนาที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารยวิชัย  ริ้วตระกูล
รองประธาน ศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน
  นายถนอม  อินทรกําเนิด
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ ศาสตราจารยลิขิต  ธีรเวคิน
  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร
  ศาสตราจารยสุวิมล  วองวาณิช
  ศาสตราจารยสุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล
  รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ
  รองศาสตราจารยกองกิติ  พูลสวัสดิ์
  รองศาสตราจารยวิเชียร  ชุติมาสกุล
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  รองศาสตราจารยอธิคม  ฤกษบุตร
  พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ
  ผูชวยศาสตราจารยพนาฤทธิ์  เศรษฐกุล
  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
  คุณภาพการศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูชวยเลขานุการ ผูอาํนวยการสาํนกัมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศกึษา
  เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

กรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสงัคมแหงชาติ
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
  คุณภาพการศึกษา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นายชวลิต  หมื่นนุช
  พลตํารวจเอก ชาญวุฒิ  วัชรพุกก
  พลตํารวจตรี ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ
  ศาสตราจารยนักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย
  ศาสตราจารยปรีชา  เถาทอง
  ศาสตราจารยวิชัย  ริ้วตระกูล
  ศาสตราจารยลิขิต  ธีรเวคิน
  ศาสตราจารยวีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ
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  ศาสตราจารยศักดา  ธนิตกุล
  รองศาสตราจารยศิโรจน  ผลพันธิน
  ศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน
  นายสวาง  ภุพัฒนวิบูลย
  ศาสตราจารยสุนทร  บุญญาธิการ
  รองศาสตราจารยอานนท  เที่ยงตรง   
 
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน นายวิทยา  เจียรพันธุ

กรรมการผูแทนองคกรปกครอง นายอรรถพร  สุวัธนเดชา

สวนทองถิ่น

กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพ รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ

กรรมการและเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิมพครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559
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