


คํานํา

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับแกไข พ.ศ. ๒๕๔๕) หมวด ๖
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก
ทัง้สถานศึกษาภาครฐัและเอกชนในทกุระดบัและประเภทการศกึษา การดาํเนินงานของ สมศ. 
ตามมาตรา ๔๙ กาํหนดใหมีการประกนัคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทกุแหงอยางนอยหน่ึงครัง้
ในทุกหาป และให สมศ.ทําหนาที่พัฒนาระบบ เกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
พรอมทัง้ทาํหนาทีป่ระเมินผลการจดัการศกึษาเพือ่ใหมกีารตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา 
โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ

 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
เปนการประเมินคณุภาพภายนอก เพือ่ใหสถานศกึษาแตละแหงประเมนิตนเองไดอยางถกูตอง 
สาํนกังานฯ ตระหนกัดวีาวทิยาลยัชมุชน มอัีตลกัษณแตกตางจากสถานศกึษาอ่ืนๆ จึงไดพฒันา
ระบบการประเมนิ เพือ่ใชสาํหรบัการประเมนิวิทยาลยัชมุชน โดยเฉพาะในการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)

 ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เพื่อใหสอดคลองสะทอนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน จึงไดจัดทําคูมือ
การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม เพือ่การรบัรองมาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยัชมุชน 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสถาบันการศึกษามีความรู ความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และเกณฑในการรับรองมาตรฐานของ สมศ.

 สํานักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคู มือเลมน้ีจะทําใหผู ประเมินภายนอก ประเมิน
วิทยาลัยชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานถูกตองตรงตามสภาพจริงของวิทยาลัยชุมชน
ตามรูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน ซึ่งจะชวยใหวิทยาลัยชุมชนเกิดแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ทั้งการกําหนดมาตรฐานของสถาบัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามคุณภาพการศึกษา และโดยเฉพาะการประเมินตนเองของวิทยาลัยชุมชน
สอดคลองและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกมากยิ่งขึ้น

(ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน)
ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)



สารบัญ

         หนา

บทนํา    ๓

บทที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๕

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน ๖
 ๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน ๗ 
 ๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ๘  
  ภายนอก           

บทที่ ๒ คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๐ 

 ๒.๑ แนวคิดและทิศทาง ๑๑
 ๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบงชี้ ๑๑
 ๒.๓ หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ ๑๒
 ๒.๔ การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี้ ๑๓
 ๒.๕ ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา ๑๕
 ๒.๖ นิยามศัพท ๑๖
 ๒.๗ วิธีการนับ ๒๐
 ๒.๘ การคํานวณผลการดําเนินงาน ๓ ป ๒๑
 ๒.๙ รายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒๑

บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐาน ๔๖

 ๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ๔๗
 ๓.๒ การรับรองมาตรฐานระดับคณะ/เทียบเทา ๔๘
 ๓.๓ การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน ๔๘
 ๓.๔ การประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” ๔๘
 ๓.๕ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๕๑

บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ๕๒

 ๔.๑ การจัดคณะผูประเมินภายนอก ๕๓
 ๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล ๕๓ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน ๕๔ 
 ๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก ๕๘
 ๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ๕๘



สารบัญ (ตอ)

หนา

ภาคผนวก   ๕๙

 ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน ๖๐
   และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

 ภาคผนวก ข กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ๖๒
   ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 ภาคผนวก ค ความรวมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล ๖๔
   ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 ภาคผนวก ง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๗๒
   เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน  
   คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
   พ.ศ. ๒๕๕๒

 ภาคผนวก จ รายชื่อคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐาน ๗๕
   และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคการมหาชน) และคณะกรรมการ
   พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศกึษา
   ดานการอาชีวศกึษา และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพ ๗๗ 
   ภายนอกรอบสาม  
 ภาคผนวก ช คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ๗๘
   รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา
   (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

 ภาคผนวก ซ คณะผูจัดทํา ๘๐

     



บทนํา





บทนํา

 ตามหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน
ซึง่ สมศ. ไดดําเนนิการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิน้ไปแลว ขณะนีอ้ยูระหวางการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพภายนอก
ใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้

  ๑. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพ
ความเปนจริง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

  ๓. สรางความสมดลุระหวางเสรีภาพทางการศกึษากบัจดุมุงหมายและหลักการศึกษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน

  ๔. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ๕. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

  ๖. คาํนงึถงึความเปนอสิระ เสรภีาพทางวชิาการ เอกลักษณ ปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน 

พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้

 ๑. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา

 ๒. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา



 ๓. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 ๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัยชุมชน สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้                      
จํานวน ๑๖ ตัวบงชี้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน 
๓ กลุมตัวบงชี้ ไดแก กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้ กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
จํานวน ๓ ตัวบงชี้ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม จํานวน ๑ ตัวบงชี้



บทที่ ๑
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๖

บทที่ ๑

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น  ซึ่งตองเริ่มตนจากการที่สถานศกึษา
มรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน เพือ่วางแผนพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพของตนเอง ดาํเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้น
จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐาน
หรอืคณุภาพท่ีคาดหวังใหเกดิขึน้แกผูเรียน โดยมวีตัถปุระสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก 
ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงคของการประเมิน

  วัตถุประสงคทั่วไป 

  ๑) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตาง ๆ

  ๒) เพื่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง

  ๓) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  ๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

  วัตถุประสงคเฉพาะ 

  ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด
ซึ่งสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

  ๒) เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึง
อัตลักษณ รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการช้ีนําสังคม
ของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ

  ๓) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวากระบวนการ
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  ๔) เพือ่สงเสรมิใหสถานศกึษามกีารพฒันาคณุภาพ และพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง

  ๕) เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

  ๖) เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงาน
สูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน

  ๗) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่เก่ียวของ
และสาธารณชน

  ผลที่คาดวาจะไดรับ

  ๑) การบรหิารจัดการรวมถงึการใชทรพัยากรของสถานศกึษาเปนไปอยางมปีระสทิธิผล
โดยทาํใหการผลติกาํลงัคนทกุระดบั การสรางผลงานวจิยั และการใหบรกิารวชิาการเกดิประโยชนสงูสดุ
และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ

  ๒) สถานศกึษา หนวยงานบรหิารการศึกษา และรฐับาล มีขอมลูทีถ่กูตองและเปนระบบ
ในการกาํหนดนโยบาย วางแผน และบรหิารจดัการการศกึษาเพือ่การพฒันาคณุภาพสถานศกึษา

  ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และ
มีความเปนเลิศตามจุดเนน จุดเดนของสถานศึกษา

๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือการประเมิน 

 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปน
เอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

 ๑) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ใหครอบคลุมการประเมินทุกดานตามพันธกิจ

 ๒) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินตามตัวบงชี้ใหเปนระบบ 
ครบถวน และสืบคนไดงาย สําหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๓) เพื่อเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษากอนที่จะรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเปนไปตามที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด
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๑.๓ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

 ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง” ในขณะที่มาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ทีเ่นนการประเมนิผลการจดัการศกึษา ดงันัน้ความเชือ่มโยงระหวางการประกันคณุภาพภายใน
กบัการประเมนิคณุภาพภายนอกจงึเปนส่ิงจําเปน ไดแสดงใหเหน็ความเชือ่มโยง ตามแผนภาพที ่๑ 
ดังนี้

แผนภาพที ่๑ ความสัมพนัธระหวางการประกันคณุภาพภายในกับการประเมนิคณุภาพภายนอก
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 จากแผนภาพที ่๑ จะเหน็วาเมือ่สถานศึกษามกีารดาํเนนิการประกันคณุภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก
การประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนําเสนอ
สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสาร
ดงักลาวจะเปนเอกสารเชือ่มโยงระหวางการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา การตดิตาม
ตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังน้ัน
สถานศกึษาจาํเปนตองจดัทาํรายงานการประเมนิตนเองทีม่คีวามลุมลกึ สะทอนภาพทีแ่ทจรงิ
ของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ
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บทที่ ๒
คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 
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บทที่ ๒

คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ
ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาตโิดยมุงเนนคณุภาพของผูเรยีนเปนหลกั เพือ่ใหความมัน่ใจวา
ผูเรียนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูในทองถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบ
การประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

๒.๑ แนวคิดและทิศทาง 

 ๑) ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา

 ๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ โดยใหนํ้าหนักรอยละ ๘๐

 ๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหน้ําหนักรอยละ ๒๐ เพื่อใหความสําคัญกับ
สภาสถาบัน ผูบริหารสถาบัน คณาจารย และเครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอม
ของผู  เรียน การจัดการเรียนการสอนที่ เน นผู  เรียนเป นสําคัญ การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพภายใน 

 ๔) ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ
(Peer Review)

 ๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อกระตุน
ใหการประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น

 ๖) ลดจํานวนตัวบงช้ีโดยถายโอนตัวบงชี้เกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยู
ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

๒.๒ หลักการพัฒนาตัวบงชี้

 ๑) กําหนดตัวบงชี้ที่มุงการประเมินผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ มากกวาปจจัย
นําเขาและกระบวนการ

 ๒) คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา 

 ๓) เนนตัวบงชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ 

 ๔) ตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย ขอจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเปนไทย
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 ๕) ใหมีตัวบงชี้พื้นฐานเทาที่จําเปน แตยังคงอํานาจจําแนก โดยเพิ่มตัวบงชี้อัตลักษณ
และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

    ๖) คาํนงึถงึความเช่ือมโยงระหวางการประกนัคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก

๒.๓  หลักเกณฑการกําหนดตัวบงชี้ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้เปน ๓ กลุม 
คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐานกลุมตัวบงชี้อัตลักษณและกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๓๘ ซึ่งกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ คือ ๑) มาตรฐาน
ที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่วา
ดวยการบริหารจัดการศึกษา ๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และ ๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคลอง
ตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑  ความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
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 กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา
โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได
ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธและผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน

 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศกึษา โดยสถานศกึษาเปนผูกาํหนดแนวทางพฒันาเพือ่รวมกันช้ีแนะ ปองกัน และแกไข
ปญหาสงัคมตามนโยบายของรฐั ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นตามกาลเวลาและปญหาสังคมทีเ่ปลีย่นไป 
โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผู  ช้ีนําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุข
และความปรองดอง การสงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด
รวมทั้งการแกปญหาสังคม อาทิเชน  ความขัดแยง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เปนตน 

๒.๔  การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงชี้

 การกําหนดคานํ้าหนักตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัย
ชุมชน มีดังนี้
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ตารางที่ ๒ นํ้าหนักตัวบงชี้
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๒.๕ ขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณา 

 ๑) การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม ใชผลการดาํเนนิงานยอนหลงักอนการประเมนิ
ตามลักษณะของตัวบงชี้ คือ 

  (๑.๑) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ โดยใชผลการดําเนินงาน ๓ ป กอนปที่ประเมิน เชน
หากสถาบันไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประเมินตนเอง
ตองรายงานขอมูลของปการศึกษาหรือปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๒,๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ กรณีไมมี
ขอมูลยอนหลังครบ ๓ ป ใหใชขอมูลลาสุดที่มี ไดแก 

   ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

   ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับอนุปริญญา
    ปวส. และปวช.)

   ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

   ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทําประโยชนใหชุมชน

   ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชน

        ตัวบงชี้ที่ ๔ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิ  
    ของชุมชน

        ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลงานของครู 

   ตัวบงชี้ที่ ๘ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาวิทยาลัย

   ตัวบงชี้ที่ ๙ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการ

   ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ภาวะผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

   ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

    ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม
    ตามอัตลักษณ

   ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑  ผลการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ

   ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒  ผลการพัฒนาผูผานการฝกอบรมตามอัตลักษณ

  (๑.๒) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปที่ประเมิน เชน
หากสถาบันไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประเมินตนเอง
ตองรายงานขอมูลของปการศึกษาหรือปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดแก
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   ตวับงช้ีที ่๖ ผลการนาํความรูและประสบการณมาเสรมิสรางชมุชนใหเขมแขง็

   ตัวบงชี้ที่ ๗  การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ผูรับการฝกอบรม
    และ บุคลากรทกุกลุมในวทิยาลยัมวีถีิชวีติและมคีวามประพฤตทิีด่งีาม

   ตัวบงชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ

   ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ผลการบริหารวิทยาลัยใหเกิดอัตลักษณ

   ตัวบงชี้ที่ ๑๕ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน  
    เอกลักษณของวิทยาลัย

   ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ

 ๒) ขอมูลผลการดําเนนิงานสวนใหญใชตามปการศึกษา ยกเวนบางตัวบงช้ีมกีารจัดเก็บ
ขอมูลตามปปฏิทินใหใชขอมูลตามปปฏิทิน

๒.๖ นิยามศัพท

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งอาจารย ที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา

 ครูประจํา หมายถึง ผูสอนหรือครูที่เปนขาราชการประจําของวิทยาลัยชุมชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขาราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติหนาที่ผูสอนและครูอัตราจางที่มีสัญญาจางตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป 

 อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งใหทําหนาที่สอน
โดยรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนตลอดรายวชิา (ตัง้แตรอยละ ๘๐ ขึน้ไป) ในปการศกึษาน้ัน
อยางนอย ๑ รายวิชา

 วทิยากรฝกอบรม หมายถงึ ผูทรงคณุวุฒิหรอืผูมคีวามรูเฉพาะทางทีส่ภาวิทยาลยัชมุชน
แตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูฝกอบรมในหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ 
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู

 ผูทรงคุณวุฒิของชุมชน หมายถึง ปราชญชาวบาน หรือ ผูที่มีความรู ความสามารถ
เฉพาะทาง เปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับของชุมชน

 ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. และ
อนุปริญญาทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาที่วิทยาลัยชุมชนจัดขึ้น

 ผูผานการฝกอบรม  หมายถงึ ผูผานการพฒันาตามหลกัสตูรทีพ่ฒันาทกัษะ เสรมิสราง
ประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่
ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
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 หลักสูตรฝกอบรม หมายถึง หลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ 
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู

 วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติใหจบการศึกษา

 คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบดวย ประธาน
และกรรมการโดยตําแหนง กรรมการวิทยาลัยชุมชนจํานวน ๒ คน และผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

      สภาวิทยาลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนที่มาจากการสรรหา 
ประกอบดวย ผู แทนจากองค กร/หนวยงานในทองถิ่นทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน
และผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการศึกษาและเปนผูที่มี
อุดมการณ ศรัทธาในหลักการของวิทยาลัยชุมชน

  สภาวชิาการ เปนองคคณะบุคคลผูชาํนาญหรอืเชีย่วชาญงานวชิาการของวทิยาลยัชมุชน
ทั้งระบบ มีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสภาวิทยาลัยและผูอํานวยการ
เกีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน คณุภาพทางการศกึษา การเปดสาขาวิชา การเปดหลกัสตูร
และการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา

 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 
และมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา 

 งานวจัิย หมายถงึ ผลงานทางวิชาการทีไ่ดมกีารศกึษาคนควาตามกระบวนการระเบยีบ
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อใหเกิดเปนองคความรู ใหมหรือเปนการตอยอด
องคความรูเดิม

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

 งานสรางสรรค หมายถงึ ผลงานศิลปะท่ีมกีารศกึษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสม
กับกลุมวิชาทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts)
ศลิปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศลิป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED 
(International Standard Classification of Education) ไดแก วิจิตรศิลป จิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ มัณฑนศิลป ศิลปกรรมศาสตร โบราณคดี มนุษยศาสตร และ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยมีผลงานที่แสดงออกถึงแนวทางการทดลอง หรือ การพัฒนา
จากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร
ทางศิลปะ งานสรางสรรคครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะ
เฉพาะทางที่มีคุณคาและคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
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 การประเมินงานสรางสรรค 

  ๑) ประเมินในมิติการเผยแพร มิใชประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร
งานสรางสรรคตองผานการรบัรอง หรอืกลัน่กรองจากคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ นักวิชาการ 
หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชา ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ
การประเมินตามที่ สมศ. กําหนด

  ๒) ระดับเกณฑการประเมินการเผยแพร ใชเกณฑการประเมินมาตรฐานเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา ถึงแมผลงานสรางสรรคจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันตามสาขาวิชา เชน
ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลาการทํางาน จํานวนผู รวมงาน วิธีการจัดการเผยแพร
หรือประโยชนที่ไดรับ

  ๓) การประเมินในมิติการเผยแพร เปนการเปดโอกาสใหผูสรางผลงานสรางสรรค 
ไดรับการประเมินผลงานมากขึ้น และเปนการสงเสริมใหอาจารยมีกําลังใจสรางสรรคผลงาน 
ทั้งยังเปนการใหความสําคัญกับการเผยแพรผลงานสรางสรรค เหมือนกับเปนการเผยแพร
งานวิชาการทางการสรางสรรคใหกวางขึ้น

 การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรงานสรางสรรคในลักษณะสิ่งตีพิมพ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะแขนงตางๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบ
ที่เปนผลงานวิชาการสู สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติ
หรอืนานาชาตอิยางเปนระบบและเปนวธิกีารทีย่อมรบัในวงวชิาชพี โดยมกีระบวนการพจิารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงาน กอนการเผยแพร ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ

 แหลงเผยแพร หมายถงึ สถานทีสํ่าหรับการเผยแพรทีย่อมรบัในวงวชิาการ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป นผลงานสรางสรรคสู สาธารณะ ประกอบดวย
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสรางสรรค ดังตอไปนี้ 

  ๑) ตองเปนแหลงเผยแพรระดบัสถานศกึษา อาท ิหอศลิป หอประชมุ และลานศลิป
วัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิ เปนตน   

  ๒) หอศิลปขององคกรหรือสมาคม จะตองเปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ
งานสรางสรรคโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป หรือมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ

  ๓) แหลงเผยแพรระดับนานาชาติ ตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับ
นานาชาติ หรือเปนโครงการความรวมมือทางศิลปะงานสรางสรรคระหวางประเทศ
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  ๔) คณะกรรมการพิจารณาการกล่ันกรองงานสรางสรรค ไมตํ่ากวา ๓ คน โดยมี
องคประกอบที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิ 
และหรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ตองมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
รวมพิจารณาดวย (ผูทรงคุณวุฒิใหหมายความรวมถึงศิลปนแหงชาติดวย และผลงานเหลานั้น
จะตองผานกระบวนการทางวชิาการ และการรบัรองจากผูทรงคณุวฒิุ หรือสมาคม/สภาวชิาการ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของ)

  ๕) ศิลปะ งานสรางสรรค งานออกแบบ ที่ไมตองการแสดงในหอศิลป จะตองมี
หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง
พรอมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมนิผล โดยผลงานทีจ่ดัแสดงตองไดรบัการรบัรอง
จากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา ๓ คน ทั้งนี้ตองมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย

 ศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุขแกผูคน
สภาพแวดลอม และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคา
และความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยู รวมกัน
อยางมีความสุข

 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
เชน เรือ่งความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวฒันธรรม โดยสามารถเหน็ไดจากพฤตกิรรม
ในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรม
มีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดี
ควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคา
สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่
ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทางปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติ และ
จิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม สามารถเปนผูนําที่ดีและเปนที่พึ่ง
ของสงัคม มวัีฒนธรรมในวิถชีีวิตมหาวิทยาลยัทีน่าศรัทธาเปนทีย่อมรบั มีบทบาทตอการปกปอง
วฒันธรรมทีด่งีามของไทย และพฒันาแนวทางการดาํรงชวีติทามกลางกระแสวฒันธรรมสากล
ไดเหมาะสมอยางฉลาดรู

 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบ
เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม 
และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป าหมายที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับร วมกันได
ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลอง
และเหมาะสมกบัสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงและมนีวัตกรรมใหม ทัง้ทางเทคโนโลย ีระบบสงัคม 
และความนิยม เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข
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 สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม
กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยที่งดงาม สามารถอยูรวมกันในสังคมที่เขาใจและผูกพัน ตลอดจน
การรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร
เพื่อการดํารงรักษสืบตอไป

 สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
พื้นที่แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

 อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจและวัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน
แตละแหง 

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา 

๒.๗ วิธีการนับ

 การนบัจํานวนบทความจากผลงานวจิยัหรอืผลงานสรางสรรคท่ีตีพมิพหรอืเผยแพร 
บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ
Conference Paper หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) เทานั้น 

 การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรใหนับ
ตามปปฏิทิน หรือ ปการศึกษา อยางใดอยางหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล
ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิม
แตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความ
จากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพหรือเผยแพรไปแลว 

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจาก
วันที่นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการ
ในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะเปนตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา
อยางใดอยางหนึง่ตามระบบทีม่หาวิทยาลัยจัดเก็บขอมลู ในกรณทีีง่านวจัิยหรอืงานสรางสรรค
มีการนาํไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครัง้ ใหนับการใชประโยชนไดเพยีงครัง้เดียว ยกเวนในกรณี
ที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซํ้ากัน
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 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับ
จากคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิกอนการตพีมิพ และผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิน้งาน
ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ ชิ้น

 การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน

  - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน

  - กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได

๒.๘ การคํานวณผลการดําเนินงาน ๓ ป

 ๒.๘.๑ ระดับวิทยาลัย

  นาํผลการดาํเนนิงานของคณะเปนรายปมาใชในการคํานวณ โดยใชสตูรคาํนวณ ดังน้ี

 ๒.๘.๒ การคํานวณคาคะแนน

  การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผล
การดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณ
คาคะแนน ดังนี้

๒.๙ รายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ๒.๙.๑ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน

 กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา
โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได
ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธและผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๒๒

 กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๒ ตัวบงชี้ ดังนี้

 (ก) ดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้

 (ข) ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใตบริบท ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้
  ของวิทยาลัยชุมชน

 (ค) ดานบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้

 (ง) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้

 (จ) ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้

 (ฉ) ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้

ก. ดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

 คณุภาพผูสาํเรจ็การศกึษาและผูผานการฝกอบรม หมายถงึ คณุภาพผูสาํเรจ็การศกึษา
และผูผานการฝกอบรมที่วิทยาลัยชุมชนไดปลูกฝง และหลอหลอมใหมีโอกาสพัฒนาใหเกิด
ความเจริญงอกงาม ครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร ทั้ง ๓ ดาน ไดแก
ความสามารถเชิงวิชาการตามขอกําหนดหลักสูตรของแตละสาขาวิชา ความสามารถพื้นฐาน
ทั่วไป เชน ความสามารถพื้นฐานดานภาษาและคอมพิวเตอร ทักษะการติดตอประสานงาน 
การทํางานเปนทีม ตลอดจนคุณลักษณะท่ีแสดงถึงการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ทัง้นีเ้พือ่ใหผูสาํเร็จการศกึษาและผูผานการฝกอบรมไดเพิม่พนูความรู และทกัษะ
ในการปฏบัิตงิานหรอืสรางอาชพี นาํมาซึง่ความเขมแขง็ของชมุชนใหอยูดกิีนดีตามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยไดมาตรฐาน
จากองคกรที่เกี่ยวของ

 ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๒๓

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวบงชีท้ี ่๑.๑  ผูสาํเรจ็การศกึษามคีณุภาพชวีติดข้ึีน (ระดบัอนปุรญิญา ปวส. และปวช.)

คําอธิบาย

 ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปวส. และปวช.ทุกหลักสูตร รวมถึง
หลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้น สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สําเร็จการศึกษา  
โดยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายได
ประจํา นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาที่เนนความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน 

วิธีการคํานวณ 

หมายเหตุ  แบบประเมินจะตองไดมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาลัย โดยมีกระบวนการประเมิน
ที่เชื่อถือได

เกณฑการใหคะแนน

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนทีไ่ดจากการประเมนิผูสาํเรจ็การศกึษาทกุหลกัสตูร (คะแนนเตม็ ๕) 
เทียบกับนํ้าหนัก 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

      แบบประเมินที่ใหขอมูลที่เช่ือถือได โดยขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทน
ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชา อยางนอย
รอยละ ๗๐ ของผูสาํเรจ็การศกึษาทัง้หมดในแตละหลกัสตูร  โดยมขีอมลูประกอบการพจิารณา
ดังตอไปนี้

 ๑. ปรชัญา ปณธิาน/วิสัยทศัน พนัธกจิ และวตัถปุระสงคของวิทยาลยั รวมทัง้แผนกลยทุธ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัย



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๒๔

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

คําอธิบาย              

 ผูผานการฝกอบรม หมายถึง ผูผานการอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ เสริมสราง
ประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่วิทยาลัย
ชุมชนตั้งอยู ตลอดจนผูผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมที่สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สงเสรมิใหมีงานทาํหรอืมีกจิการของตนเองใหเกิดรายไดเพิม่ขึน้ นับจากวนัทีผ่านการฝกอบรบ 
โดยตระหนักถึงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการฝกอบรม
รวมถึงหลักสูตรฝกอบรมท่ีเนนความสอดคลองกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม
หรือชุมชน โดยใชเวลาฝกอบรมที่มีความเหมาะสมทั้งการฝกภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และ
ฝกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

วิธีการคํานวณ

หมายเหตุ  แบบประเมินจะตองไดมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาลัย  โดยมีกระบวนการประเมิน
ที่เชื่อถือได

เกณฑการใหคะแนน

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนทีไ่ดจากการประเมินผูผานการฝกอบรมทกุหลกัสตูร (คะแนนเตม็ ๕) 
เทียบกับนํ้าหนัก 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 แบบประเมินขอมูลที่เช่ือถือได โดยขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทน
ของผูผานการฝกอบรมทัง้ในเชิงปรมิาณ และในเชงิคณุภาพครอบคลมุทกุสาขาวชิาอยางนอย
รอยละ ๗๐ ของผูผานการฝกอบรมแตละหลักสูตร โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา
ดังตอไปนี้

 ๑. ปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน พนัธกิจและวัตถปุระสงคของวิทยาลยั รวมทัง้แผนกลยทุธ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

     ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน และผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัย



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๒๕

ตัวบงชี้ที่ ๒  ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทําประโยชนใหชุมชน

คําอธิบาย

 ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม นําความรูและผลงานไปใชประโยชนใหแก
ชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น รวมถึงนําเสนอผลงานและภูมิปญญา
ใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น 

วิธีการคํานวณ 

เกณฑการใหคะแนน

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม
ที่ทําประโยชนใหชุมชน หรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น (คะแนนเต็ม ๕)

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. ระบุชื่อชุมชน / องคกรในชุมชน / สถานประกอบการ / ทองถิ่นที่สังกัดอยูในพื้นที่
ของวิทยาลัยชุมชน

 ๒. จํานวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินตามขอ ๑ อยางนอยรอยละ ๗๐ 

 ๓. แบบประเมินตองครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวของกับผูสําเร็จการศึกษา และผูผาน
การอบรมทีท่าํประโยชนใหแกชุมชนหรอืสรางชือ่เสยีงใหกบัวทิยาลยัหรอืทองถิน่ เชน ผูสําเรจ็
การศึกษาและผูผานการฝกอบรมไดงานทํา สามารถชวยเหลือครอบครัว การไดรับโลรางวัล 
หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร         

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชน

คําอธิบาย 

 ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมยังอยูในชุมชนอยางนอย ๑ ป หลังสําเร็จ
การศึกษาหรือผานการฝกอบรม



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๒๖

วิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน

      ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ ๕ คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

       ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผู สําเร็จการศึกษาและผู ผ าน
การฝกอบรม ทั้งในเชิงปริมาณอยางนอยรอยละ ๗๐ และในเชิงคุณลักษณะครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา กรณีผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ ๗๐ 
ของผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมทั้งหมด ใหมีการติดตามซํ้า

      ขอมูลจากการสํารวจผู สําเร็จการศึกษาและผู ผานการฝกอบรมที่ยังอยู ในชุมชน
อยางนอย ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษาหรือผานการฝกอบรม โดยผลการสํารวจตองสามารถ
ระบุขอมูล ดังตอไปนี้

      ๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ

      ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม

      ๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมที่ยังอยูในชุมชนอยางนอย ๑ ป
หลังสําเร็จการศึกษาหรือผานการฝกอบรม

 หมายเหตุ วิทยาลัยชุมชนเปนผูระบุ “ขอบเขตของชุมชน” หมายถึง หมูบาน ตําบล 
อําเภอ หรือ จังหวัด

ข. ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน

         งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคภายใตบรบิทของวทิยาลยัชมุชน หมายถึง  วิทยาลยัชมุชน
ตองดําเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การแกปญหาในช้ันเรยีนหรอืวิจยัสถาบัน รวมทัง้งานวจัิย เพือ่พฒันาชมุชนหรอืงานสรางสรรค 
เพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวามีการนําเอาผลการศึกษาวิจัย
ดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน สังคม ชุมชน 
หรือประเทศชาติ โดยสอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ของตน
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ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ

ตัวบงชี้ที่ ๔ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน

คําอธิบาย

 การวิจัยหรืองานสรางสรรคเปนพันธกิจหนึ่งที่มีความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ สามารถพิจารณา
ไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

วิธีการคํานวณ

หมายเหตุ

 ๑. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย 
วิจัยสถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) 
โดยตองนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน 

 ๒. ผูทรงคุณวุฒิของชุมชน หมายถึง ปราชญชาวบาน หรือ ผูที่มีความรู ความสามารถ
เฉพาะทาง เปนที่ประจักษและเปนที่ยอมรับของชุมชนในวงกวางและวงแคบเฉพาะชุมชน

 ๓. องคประกอบผูทรงคุณวุฒิของชุมชน จะมจํีานวน ๓ ถงึ ๕ คน และจะตองมผีูทรงคณุวฒุิ
เฉพาะทางในงานวิจัยหรืองานสรางสรรคนั้นๆ อยางนอย ๑ คน โดยวิทยาลัยเสนอทําเนียบ
ผูทรงคุณวุฒิของชุมชน ปราชญชาวบาน ผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง

       ๔. การนับจํานวนครูประจํา ใหนับครูประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในแตละปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป ใหนับเปน ๑ คน

 - กรณีมีระยะเวลาทํางาน ๖ - ๙ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน

 - กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได
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 ๕. การนับจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จะตองเปนงานที่ผานการพิจารณา
ในชวงเวลาของปที่ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

      ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๔๐ เทากับ ๕ คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิ
ของชุมชน และครูประจําพรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่มีการนําเสนอ
ผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน  พรอมหลักฐาน

      ๒. จํานวนครูประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลงานของครู

คําอธิบาย            

         โครงการวิจัยหรือโครงงานสรางสรรคที่ครูประจําและผูเรียนทํารวมกันบนพื้นฐาน
ของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางผลประโยชนใหแกทองถิ่น 

วิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน

      ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาครูประจําและผูเรียนไดดําเนินการรวมกัน
เพื่อสรางผลประโยชนสงผลตอชุมชน

 ๒. จํานวนครูประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา

 ๓. นับเฉพาะโครงการที่ทําสําเร็จและสรางผลประโยชนและสงผลตอชุมชน

 ๔. รายงานผลการประเมินโครงการวิจัยหรือโครงงานสรางสรรคของชุมชน
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ค. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง วิทยาลัยชุมชนพึงชวยเหลือเกื้อกูลชุมชน
เปนที่ปรึกษา หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหแกสังคม ดูแลรับผิดชอบสังคมใหเกิด
ความผาสุก โดยการใชความรูที่มีอยูสนับสนุนใหสังคมมีความเขมแข็ง สามารถดูแลกันเอง
ภายในชมุชน พึง่พาตนเองได สามารถวเิคราะหปญหาและวางแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาของชุมชนไดดวยตนเอง สรางความสมานสามัคคีของคนในสังคม ตลอดจนการแสดง
บทบาทของการรวมรบัผิดชอบและแกไขปญหาใหกับสงัคมได (Social engagement, Social 
responsibility)

 ประกอบดวย ๑  ตัวบงชี้  คือ

ตัวบงชี้ที่ ๖ ผลการนําความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง

คําอธิบาย 

 ผลการนําความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของ
โครงการทีว่ทิยาลยัชมุชนจดัตัง้ขึน้ เพือ่พฒันาชมุชนหรอืองคกรภายนอก และเมือ่ดาํเนนิการแลว 
มีผลก อให  เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก ชุมชน หรือองค กรภายนอก
ทางดานตาง ๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา

      ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน

      ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

      ๓. ชุมชนมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

 ๔. ชุมชนสรางกลไกทีมี่การพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง โดยคงอตัลกัษณและเอกลกัษณ
ของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน

      ๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรใหเขมแข็ง
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

      ๑. แผนและกจิกรรมหรอืโครงการทีส่งเสรมิความเขมแขง็ของชมุชน  โดยผานความเห็นชอบ
ของสภาวิทยาลัยชุมชน

     ๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ

      ๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผูนําหรือสมาชิก
ของชุมชนไดเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมถึงพัฒนาตามอัตลักษณ
ของคนในชุมชนและเอกลักษณของชุมชนอยางตอเนื่อง 

      ๔. ข อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน
ที่สรางประโยชน ความเขมแข็ง และคุณคาตอสังคม ชุมชน 

      ๕. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไป

      ๖. “เขมแขง็” หมายถงึ สามารถพึง่พาตนเองได โดยชมุชนมทีศิทาง มอีงคกรของชมุชน
มีแผนการดําเนินงานรวมกัน มีการจัดการเรียนรูที่เปนที่ยอมรับ และนําความรูกลับมาพัฒนา
ตนเองได

ง. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

       การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง วิทยาลัยชุมชนพึงจัดใหมีระบบสนับสนุน
และกลไกใหมกีารอนรุกัษ สบืสาน พฒันา เผยแพรเอกลกัษณ  ศลิปะและวัฒนธรรม ภมูปิญญา
ไทยและวฒันธรรมอนัดีงาม ของชุมชน ของตน และชมุชนอ่ืนๆ  โดยแสดงออกซ่ึงความซาบซ้ึง
และมีสุนทรีย ความชื่นชม และเคารพในศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของตนและชุมชนอื่นๆ  
สามารถนาํไปใชเปนเครือ่งจรรโลงความดงีามในการดาํรงชวีติ และประกอบอาชพีใหมวีถิชีวีติ
ที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได  

เกณฑการใหคะแนน
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ตัวบงชี้ที่ ๗ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ผูรับการฝกอบรม และบุคลากร
  ทุกกลุมในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม

คําอธิบาย

 ความสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาผูรับการฝกอบรมและบุคลากร
ทุกกลุ มในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม โดยวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
มนีโยบาย แผน ระบบ และกลไกในการสงเสริมสนับสนุนใหนักศกึษา ผูรบัการฝกอบรม และ
บุคลากรทุกกลุมในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงามมากขึ้น เพื่อใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประเด็นการพิจารณา 

      ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

      ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

      ๓. ระดับความพึงพอใจของผูเรียน ผูรับการฝกอบรม และบุคลากรทุกกลุมในวิทยาลัย
ทีเ่ก่ียวของกบัความปลอดภัยของอาคารสถานที ่สะอาด ถกูสขุลกัษณะ ตกแตงอยางมสีนุทรยี 
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

      ๔. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน

      ๕. ไดรับการยกยองระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน 

 ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๓๒

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสรมิและสนบัสนนุใหนกัศกึษา ผูรับการฝกอบรม
และบุคลากรทุกกลุมในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม โดยความเห็นชอบ
ของสภาวิทยาลัย

 ๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา ผูรับการฝกอบรม และ
บุคลากรทุกกลุ มในวิทยาลัยมีวิถีชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงาม พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผูรับการฝกอบรม และบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแตงอยางมีสุนทรีย ปรับแตง
และรักษาภูมิทัศน ใหสวยงามสอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ๔. รายงานสรุปผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผูใหขอมูล
วิธีเก็บขอมูล ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนตน

 ๕. รายงานรางวลัทีไ่ดรบัการประกาศเกียรติคณุ ยกยองระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติจากสถาบันหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ

หมายเหตุ  

 ๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก

 ๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

 ๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับพื้นที่สภาพแวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๓๓

จ. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่วิทยาลัยชุมชนมีระบบการบริหาร
และการจดัการทีด่ ีมปีระสทิธภิาพในการถายทอดวสิยัทศันและคานยิมไปสูการปฏบิตัอิยางมี
เอกภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาวิทยาลัยทําหนาที่กํากับ
ดูแลนโยบาย การดาํเนนิงานตามแผนการบรหิารบคุคล  การบรหิารงบประมาณและทรพัยสนิ 
การบรหิารสวสัดกิารทีจ่ดัใหนกัศกึษาและบคุลากรทกุคน รวมทัง้กํากับตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด โดยมี
การเผยแพรผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับ
สูประชาคมภายในสถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล ทีป่ระกอบดวย 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักการมีส วนร วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และ
หลักฉันทามติ (Consensus Oriented) ทั้งนี้สภาวิทยาลัยตองแสดงบทบาทในการควบคุม 
กํากับ ติดตาม และดูแลใหการดําเนินกิจการทั่วไปของวิทยาลัย รวมถึงกิจการดานการบริหาร
ตามหนาที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงหมายรวมถึงการกําหนดนโยบาย การอนุมัติ
แผนพัฒนาของวิทยาลัย งบประมาณและการบรหิารงานบคุคล หลกัสตูรการศึกษา การกาํกบั
มาตรฐานการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา และการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน 
เพื่อใหวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู อํานวยการ
เปนผูนํานโยบายการบริหารลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

 ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๓๔

ตัวบงชี้ที่ ๘   การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาวิทยาลัย

คําอธิบาย

 สภาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงาน
ที่สภาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการกําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรม
ในการบรหิารจดัการ เพือ่ใหเกดิการกํากบั ตดิตาม ดแูล และขบัเคลือ่นวทิยาลยัชมุชน รวมทัง้
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และพัฒนาวิทยาลัยชุมชนทุกแหงใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

 การประเมนิผลความสาํเรจ็ในการปฏบัิตติามบทบาทหนาทีข่องสภาวทิยาลยัจะมุงเนน
การประเมินคุณภาพ การกําหนดทิศทาง การกํากับดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน ตามหนาที่และบทบาทของสภาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good governance) ตลอดจนการดําเนินงานตามมติการประชุมสภาวิทยาลัย 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาคะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภาวทิยาลยัโดยตนเอง (คะแนนเตม็ ๕) 

ที่ครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังตอไปนี้

 ๑. สภาวิทยาลัยชุมชนทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในกฏกระทรวง 

 ๒. สภาวิทยาลัยชุมชนกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ

 ๓. สภาวิทยาลัยชุมชนทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

      ๔.  สภาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

      ๕.  สภาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง ๑๐ ประเด็น

ขอมูลประกอบการพิจารณา

      เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ
การใหคะแนน

หมายเหตุ

       กรณีที่สภาวิทยาลัยประสงคจะใหมีการประเมินโดยกลุมผู ประเมินอ่ืนยอมทําได
โดยใหมีการระบุกลุมผูรวมประเมิน วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผลการประเมิน และ
มีการกําหนดสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนของกลุมผูประเมินแตละกลุม  



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๓๕

ตัวบงชี้ที่ ๙ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการ

คําอธิบาย

 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาวิชาการจะมุงเนน
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทาง กํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของวิทยาลัย ตามหนาที่และบทบาทของสภาวิชาการ 

เกณฑการใหคะแนน 

      ใชคาคะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภาวชิาการโดยตนเอง (คะแนนเตม็ ๕)             
ที่ครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี้

      สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกสภาวิทยาลัยและ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพทางการศึกษา
การเปดสาขาวิชา การเปดหลักสูตร และการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา

ขอมูลประกอบการพิจารณา

      เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ
การใหคะแนน

หมายเหตุ

       กรณีที่สภาวิชาการประสงคจะใหมีการประเมิน โดยกลุมผูประเมินอื่นยอมทําได
โดยใหมีการระบุกลุมผูรวมประเมิน วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผลการประเมิน และ
มีการกําหนดสัดสวนคานํ้าหนักคะแนนของกลุมผูประเมินแตละกลุม  

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ภาวะผูนําของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

คําอธิบาย

      การประเมินผลตามบทบาทและหนาที่ของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
สําหรับการบริหารจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป
ของวิทยาลัยชุมชน จะมุงเนนการประเมินคุณภาพตามนโยบายของสภาวิทยาลัย ประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถทางการบริหารงาน และการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good governance) 

เกณฑการใหคะแนน 

      ใชคาคะแนนการประเมินผลผูอํานวยการวทิยาลยัชมุชน โดยคณะบคุคลทีส่ภาวทิยาลยั
ชุมชนแตงตั้ง โดยกรรมการสภาที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน (คะแนนเต็ม ๕)



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๓๖

      องคประกอบของคณะบุคคล มีจํานวน ๕ คน ประกอบดวย 

       ๑) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน 

        ๒) ผูที่มีประสบการณดานเอกชน 

        ๓) ผูที่มีประสบการณดานบริหาร 

        ๔) กรรมการสภาวิทยาลัยที่เปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษา 

        ๕) กรรมการสภาวิชาการที่เปนผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได รับเลือกกันเอง
จํานวน ๑ คน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

      เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ
การใหคะแนน

ตัวบงชี้ที่ ๑๑  การพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ

คําอธิบาย

 คุณภาพของครูและอาจารยพิเศษถือไดวาเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
รวมทั้งความสําเร็จของวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู
และอาจารยพิเศษ เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา

 ๑. มีแผนพัฒนาครูและอาจารยพิเศษ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๒. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

 ๓. ระดับความพงึพอใจของผูเรยีนและผูรบัการฝกอบรม ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

 ๔. ครแูละอาจารยพเิศษทัง้หมดในแตละปการศกึษา ไดรบัการอบรมมากกวารอยละ ๘๐

 ๕. ครูและอาจารยพิเศษอยางนอยรอยละ ๑๐ (ตองมาจากทั้งครูประจําและอาจารย
พเิศษ) ในแตละปการศกึษา โดยไดรบัการยกยองหรอืยอมรบัในระดบัจังหวัด/ระดบัชาต/ิระดบั
นานาชาติ ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม มีความรู ความสามารถ ตลอดจน
การมีสวนรวมสรางสรรค สงเสริมการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๓๗

เกณฑการใหคะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา

      ๑. แผนพัฒนาครูและอาจารยพิเศษที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

      ๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนครูและอาจารย ใหไดรับการพัฒนา
พรอมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ

      ๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ของผูเรียนและผูรับการฝกอบรม

      ๔. จํานวนและรายชื่อครูและอาจารยพิเศษทั้งหมดในแตละปการศึกษา

      ๕. จาํนวนและรายช่ือครแูละอาจารยพเิศษทัง้หมดในแตละปการศกึษาทีเ่ขารบัการอบรม

      ๖. แฟมสะสมงานของครูและอาจารยพิเศษทั้งหมดในแตละปการศึกษา

      ๗. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองระดับจังหวัด/ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม มีความรูความสามารถ ตลอดจน
การมีสวนรวมสรางสรรค สงเสริมการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน จากสถาบันหรือ
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับ

ฉ. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

 วิทยาลัยชุมชนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบันและ
ระดับหลกัสูตร    ซึง่ประกอบดวย ระบบสงเสรมิและพฒันาคณุภาพ ระบบการตดิตามคณุภาพ
และระบบประเมนิคุณภาพ ครอบคลมุการประกนัคณุภาพทกุปจจยัของการจดัการศกึษา ไดแก 
ปจจยัดานผูเรยีน ปจจัยดานครผููสอน ปจจัยดานหลกัสตูร ปจจัยดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งตองมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่องภายใตจิตสํานึกคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ จนเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ
ในการทํางานอยางครบวงจร โดยการศึกษาวิเคราะหตนเอง เพื่อประกอบการวางแผน
การทํางาน การดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานทั้งในลักษณะ
การประเมินผลลัพธและผลกระทบ ตลอดจนการนําผลประเมินไปใชเพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๓๘

 ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

คําอธิบาย

 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงระบุไวในขอ ๓๖ ความวา “ใหหนวยงาน
ตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
อยางนอยหนึ่งครั้งทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการตดิตามการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาตอสาธารณชน” ทัง้น้ีสถานศกึษาจะดําเนินการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครอบคลมุตวับงช้ีทีส่าํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
หรือตนสังกัดกําหนด ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตนสังกัดจะเปนคะแนน
ที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ดังนั้น
การประเมินตัวบงช้ีนี้จึงเปนการใชผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในที่หนวยงาน
ตนสังกัดเปนผูประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน
ที่ประเมินโดยหนวยงานตนสังกัดชวง ๓ ปกอนที่จะประเมิน เปนคะแนนของตัวบงชี้น้ี
(คะแนนเต็ม ๕)

หมายเหตุ

 ระยะแรกวิทยาลยัทีย่งัไมมผีลการประเมนิคณุภาพภายในจากตนสงักดั อาจดาํเนนิการเองได
โดยตองระบุช่ือผูประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมินคุณภาพตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไววา
“...ใหหนวยงานตนสงักดัของสถานศกึษาระดบัอดุมศึกษาจดัใหมกีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทัง้เปดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอสาธารณชน...” ทัง้น้ี สถานศกึษา
จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาหรอืตนสงักดักาํหนด โดยจะเปนตัวบงชีท้ีเ่นนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ 
ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปนคะแนนที่สามารถ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๓๙

สะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้ น้ีจะใช ค าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนที่ประเมิน
โดยหนวยงานตนสังกัดชวง ๓ ปกอนที่จะประเมิน 

 ๒.๙.๒)  กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

 ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ

ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ผลการบริหารวิทยาลัยใหเกิดอัตลักษณ

คําอธิบาย

 อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

ประเด็นการพิจารณา

 ๑. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัย 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

      ๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๔๐

      ๓. ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

      ๔. ผลการดาํเนนิงานกอใหเกดิผลกระทบทีเ่ปนประโยชนและ/หรอืสรางคณุคาตอสงัคม

      ๕. ผูเรียน/ผูอบรม/บุคลากร/สถาบันไดรับการยกยองหรือยอมรับหรือไดรับรางวัล
ในระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ

เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ  วิทยาลัยระบุอัตลักษณที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ไดรับความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย

 ๒. รายงานผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ

 ๓. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ เชน โลรางวัล เกียรติบัตร 
ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

ตัวบงชี้ที่ ๑๔   ผลการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมตามอัตลักษณ

ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑ ผลการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ

คําอธิบาย

 ผลการพฒันาผูสําเรจ็การศกึษาตามปรชัญา ปณธิาน/วสิยัทศัน พนัธกจิ และวตัถปุระสงค
ของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

วิธีการคํานวณ 



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๔๑

เกณฑการใหคะแนน

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๒.๕) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชงิคณุภาพ ครอบคลมุทกุสาขาวชิา อยางนอยรอยละ ๗๐ ของผูสาํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้

      ๑. ปรชัญา ปณธิาน/วิสัยทศัน พนัธกจิ และวตัถปุระสงคของวิทยาลยั รวมทัง้แผนกลยทุธ
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

      ๒. แผนพฒันาคณุภาพสถานศึกษาทางดานตางๆ ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสภาวทิยาลยั

      ๓. รายงานผลการประเมิน และวิธีการประเมินผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของ
วิทยาลัยชุมชน

      ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ซึ่งแสดง
ใหเหน็ถงึผลการดาํเนนิงาน และผลสาํเร็จของการดาํเนินงานทีส่อดคลองกับปรชัญา ปณธิาน/
วิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัย

ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการพัฒนาผูผานการฝกอบรมตามอัตลักษณ

คําอธิบาย

 ผลการพัฒนาผู ผานการฝกอบรมตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 

วิธีการคํานวณ 

เกณฑการใหคะแนน

      ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูผานการฝกอบรมตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๒.๕)

ขอมูลประกอบการพิจารณา

      ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูผานการฝกอบรมทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชงิคณุภาพ ครอบคลุมทกุสาขาวิชา อยางนอยรอยละ ๗๐ ของจาํนวนผูผานการฝกอบรม
ทั้งหมด โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๔๒

      ๑. ปรชัญา ปณธิาน/วิสัยทศัน พนัธกจิ และวตัถปุระสงคของวิทยาลยั รวมทัง้แผนกลยทุธ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

      ๒. แผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษาในดานตางๆ ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสภาวิทยาลยั

      ๓. รายงานผลการประเมิน และวิธีการประเมินผูผานการอบรมตามอัตลักษณของ
วิทยาลัยชุมชน

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงผลการดาํเนนิงาน และผลสําเรจ็ของการดาํเนินงานทีส่อดคลองกบัปรชัญา ปณธิาน/
วิสัยทัศน และพันธกิจของวิทยาลัย

ตัวบงชี้ที่ ๑๕ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
  ของวิทยาลัย

คําอธิบาย

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของวิทยาลัย

ประเด็นการพิจารณา

      ๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

    ๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน
และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

      ๔.ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย

และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

      ๕. ผูเรยีน/บคุลากร/สถานศกึษา มีเอกลกัษณตามจุดเนน จุดเดน หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะ
ที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน 

 หมายเหตุ  วิทยาลัยระบุเอกลักษณ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๔๓

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของ
วิทยาลัย

 ๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลอง
กับเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย

 ๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และวิธีการประเมินเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยที่สอดคลองกับเอกลักษณ

  ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือ
จดุเดนของวิทยาลัยทีก่าํหนด หรือผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานทีเ่กิดขึน้
จนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ

      ๕. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลระดับ
จงัหวดั/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับเอกลกัษณ เชน โลรางวลั ใบประกาศ
เกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

 ๒.๙.๓) กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไข
ปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคม
ที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม อาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุข
และความปรองดอง การสงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะและความประหยัด รวมทั้ง
การแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เปนตน 

 ประกอบดวย ๑ ตัวบงชี้ คือ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๔๔

ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

คําอธิบาย

 วิทยาลัยชุมชนแตละแหงตองนําประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมทางดานตางๆ ไดแก 
การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา และ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาส
และผูสงูอาย ุนโยบายของรฐับาล เศรษฐกจิ การพรอมรบัการเปนสมาชกิสงัคมอาเซยีน พลงังาน
สิง่แวดลอม อบุตัภิยั สิง่เสพตดิ ความฟุมเฟอย การแกไขปญหาความขดัแยง สรางสงัคมสนัตสิขุ
และความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแบบอยาง 
เปนตน

ประเด็นการพิจารณา 

     ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

     ๒. บรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

     ๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอวิทยาลัย

     ๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม

     ๕. ไดรับการยกยองระดับจังหวัด/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน 

หมายเหตุ  วิทยาลัยระบุประเด็นที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

ขอมูลประกอบการพิจารณา

 ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่วิทยาลัยไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคา
ตอวิทยาลัย มีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ

 ๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาวิทยาลัยที่วิทยาลัย
ไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ

 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๔๕

 ๔. หลกัฐาน เอกสาร ขอมลูทีแ่สดงถงึการเกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสรางคณุคา
ตอชุมชนหรือสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ

 ๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับจังหวัด/ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๔๖

บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐาน

 



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๔๗

บทที่ ๓

การรับรองมาตรฐาน

 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของวิทยาลัยชุมชน ไดมีการกําหนด
การพิจารณาใหการรับรองมาตรฐานวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาขอมูล
จากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ การรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสามของวิทยาลัยชุมชน จะพิจารณาขอมูล
จากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงไปสูการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้

 ๓.๑.๑ การประเมินระดับตัวบงชี้

  ตัวบงชี้แตละตัวจะมีคะแนนตํ่าสุด คือ ๐ และสูงสุดคือ ๕ ใชผลประเมิน
ของคะแนนกรรมการมาพิจารณารายตัวบงชี้ 

 ๓.๑.๒ การประเมินกลุมตัวบงชี้

  สมศ. กําหนดเกณฑไว ๒ ขอ คือ  

   ๑) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ ๑ – ๗  มีคาตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป และ

   ๒) คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ทุกตัวรวมกันมีคาตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 
โดยใชทศนิยม ๒ ตําแหนง  หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต ๐.๐๐๕ ใหปดขึ้น มิฉะนั้น
ใหปดทิ้ง

 ๓.๑.๓  ความหมายของระดับคุณภาพ

       คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวบงชีห้รอืในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดบั
คุณภาพ ดังนี้
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๓.๒ การรับรองมาตรฐานระดับวิทยาลัย

 ใชเกณฑ ๒ ขอ ใน ๓.๑.๒ และแปลความหมายตามขอ ๓.๑.๓

๓.๓ การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน

 สถาบนัจะไดการรับรอง เมือ่ผลประเมนิระดบัสถาบนัไดคะแนนเฉลีย่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ๒ ขอ ในขอ ๓.๑.๒ และแปลความหมายตามขอ ๓.๑.๓

 หมายเหตุ หากสถาบันไดรับการรับรองมาตรฐาน แตมีตัวบงชี้บางตัวที่ไมไดรับ
การรับรองมาตรฐานตามเกณฑขางตน ใหเปนการรับรองมาตรฐานสถาบันแบบมีเงื่อนไข

๓.๔ การประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙”

 เพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง
สูความเปนเลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ชวย ๙” เพื่อสราง
ความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความเขมแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 หลักการ “๑ ชวย ๙” (๑ สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา) 

 สถานศึกษาที่สมัครเปนแกนนําในการใหความชวยเหลือเกื้อกูล เพื่อพัฒนาให
สถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาอีก ๙ แหง มีคาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ดีขึ้นกวาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)  

 เงื่อนไข

 ๑) เปนการเขารวมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเปนผูเสนอ
ขอเขารวมโครงการเอง

 ๒) เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานการอาชีวศึกษา และ
ระดับขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสามารถสมัครเขารวมโครงการไดเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง คือ
สถานศึกษาแกนนํา หรือสถานศึกษาเครือขายการพัฒนา

 ๓) สถานศึกษาแกนนําจะตองลงนามความรวมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษา
เครือขายการพัฒนาอยางนอย ๙ แหง และสถานศึกษาเครือขายการพัฒนาจะตองลงนาม
ความรวมมือกับสถานศึกษาแกนนํา

 คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 

 ๑) สถานศึกษาแกนนําหรือเรียกโดยยอวา สถานศึกษาที่เปน “๑” สถานศึกษาที่สมัคร
เขารวมโครงการในกลุมนี้จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
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  (๑.๑) ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเทาน้ัน หรือ
เปนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.

  (๑.๒) ในกรณีเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ เชน สถานศึกษาเดียวกัน
จดัการศกึษาปฐมวยั และการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน จะตองมผีลการประเมนิดมีากและไดการรบัรอง
ทุกระดับการศึกษา

 ๒) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนา หรือเรียกโดยยอวา สถานศึกษาท่ีเปน “๙”
เปนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ตํ่ากวาระดับดีมาก กลาวคือ

  กรณีที่เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตองมีผลการประเมิน
ในระดับดี พอใช หรือปรับปรุง

   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือดานการอาชีวศึกษา จะตองมีผล
การประเมินในระดับดี พอใช ควรปรับปรุง หรือตองปรับปรุง

 หลักเกณฑสําคัญ

 ๑) สถานศกึษาแกนนาํในโครงการ “๑ ชวย ๙” จะไดรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสาม ตามมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการพิจารณาตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม

 ๒) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนา จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                  
ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ

 ๓) สถานศึกษาเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ชวย ๙”นั้น
อาจเปนสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระดบัเดยีวกนั หรอืตางระดบักนักไ็ด เชน สถานศกึษา
ในโครงการ “๑ ชวย ๙” มสีถานศกึษาเครอืขายการพฒันาเปนศนูยพฒันาเดก็ จาํนวน ๒ แหง 
และเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๗ แหง หรือ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจมีสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาที่เปนสถานศึกษา
ระดับอุดมศกึษา หรือขัน้พืน้ฐานก็ได เปนตน โดยจะตัง้อยูในพืน้ท่ีเดยีวกนั หรือตางพืน้ท่ีกนักไ็ด

 อาจนําสถานศึกษาที่มีเจาของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนนําใหเปนสถานศึกษา
เครือขายการพัฒนาก็ได กรณีนี้สถานศึกษาแกนนําแตละแหงจะมีสถานศึกษาเครือขาย
การพัฒนาเชนนี้ไดไมเกิน ๒ แหง
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 ขั้นตอนของโครงการ

 ๑) สถานศึกษาที่มีความประสงคจะเปนสถานศึกษาแกนนําในการพัฒนาหรือเรียกวา
สถานศึกษาที่เปน “๑” ตองแสดงความจํานงตอ สมศ. โดยตรง และจัดทําขอเสนอโครงการ
ให สมศ. ทราบลวงหนากอนเริ่มดําเนินการอยางนอย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา
พรอมดวยขอมูลและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน แจงรายชื่อสถานศึกษาที่อยูใน
เครอืขายการพฒันา จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพฒันาสถานศกึษา สถานศกึษาทีเ่ปน “๙” 
และระยะเวลาที่ใชเพื่อการพัฒนา เปนตน เพื่อให สมศ. ไดจัดกลุมสถานศึกษาและเตรียม
การประเมิน “๑ ชวย ๙”

 ๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการหลักทีเ่กีย่วของ ไดแก คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการอาชีวศึกษา (กพศ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (กพอ.)

 ๓) สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ

 ๔) สถานศกึษาดาํเนนิการตามแผนงานและรายละเอยีดโครงการตามทีไ่ดรบัความเหน็
ชอบจาก สมศ.

 ๕) สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ 
“๑ ชวย ๙”

 ๖) ประกาศผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามและการผลประเมนิตามโครงการ 
“๑ ชวย ๙”

 ๗) สถานศึกษาที่ผานการประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” จะไดรับประติมากรรม
คุณภาพ เพื่อแสดง ณ สถานศึกษา

 ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือขายการพัฒนา
ของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ชวย ๙” จะตองแสดงใหเห็นชัดเจน
วาเปนสิ่งที่ไดดําเนินการรวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผน
การพฒันาทีส่ถานศกึษาทีข่อรบัการประเมนิเปนผูรเิริม่รวมดาํเนินการ และกํากับติดตามตลอด
ระยะเวลาท่ีกําหนด จนเกดิผลตอการพฒันาผูเรยีน พฒันาคร ูผูบรหิาร และพฒันาสถานศกึษา
โดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยางแทจริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แหง มีความเขมแข็ง
เพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปไดแมจะไมมีสถานศึกษาหลักเปนผูดูแล
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๓.๕ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) กําหนดเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับสถานศึกษาที่ตองไดรับการประเมินใหม
ตามขอ ๔๐ ของกฎกระทรวง วาดวยระบบหลกัเกณฑและวธีิการประกันคณุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตองดําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในวันที ่๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เทานัน้ หากมไิดดาํเนินการ
ดังกลาวใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

 ๒) กรณีสถานศึกษาไมไดรับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข
ใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสงใหตนสังกัด (พรอมสําเนา
แจงมายัง สมศ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน 
โดยกําหนดระยะเวลาใหตนสังกัดสามารถทักทวงแผนพัฒนานั้นภายในสามสิบวัน หากไมมี
การทกัทวง สถานศกึษาสามารถขอรบัการประเมนิซ้ําไดภายในสองป นับต้ังแตวันทีส่ถานศึกษา
สงแผนพัฒนาไปยังตนสังกัด และ สมศ. หากสถานศึกษามิไดดําเนินการดังกลาว สํานักงาน
จะไมทําการประเมินซ้ําสําหรับสถานศึกษานั้น และจะรายงานตอคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงาน
ตนสังกัดแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

 ๓) กรณีสถานศึกษาไมไดรับการรับรองมาตรฐาน และ/หรือรับรองแบบมีเงื่อนไข
และไดรับพิจารณาประเมินซํ้า จะดําเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้

  (๓.๑) กรณสีถานศกึษาทีไ่มผานเกณฑมาตรฐานในตัวบงชีห้รอืประเด็นการพิจารณา           
เชิงปริมาณ ใหสถานศึกษาจัดสงเอกสาร หลักฐานที่ผานการรับรองโดยหนวยงานตนสังกัด
มายงัสาํนกังาน เพือ่พจิารณาปรบัผลการประเมนิ โดยสาํนกังานจะไมลงพืน้ท่ีเพือ่เก็บขอมลูก็ได

  (๓.๒) กรณีสถานศกึษาทีไ่มผานเกณฑมาตรฐาน ในตวับงชีห้รอืประเดน็การพิจารณา
เชิงคุณภาพ สํานักงานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล เพื่อตรวจสอบกอนการพิจารณาปรับผล
การประเมิน ทัง้นีก้ารปรบัเปล่ียนผลการประเมนิจะตองเปนไปตามขัน้ตอน ระเบยีบ ขอบงัคบั 
หรือประกาศที่สํานักงานหรือคณะกรรมการบริหาร สมศ. กําหนด
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บทที่ ๔
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
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บทที่ ๔

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การจัดคณะผูประเมินภายนอก                
การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการประเมิน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประเมินภายนอก และการติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ การจัดคณะผูประเมินภายนอก

 ๑) สมศ. ประกาศรายชื่อผูประเมินภายนอกผานทางเว็บไซต

 ๒) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอรายช่ือผูประเมินภายนอก ๑๐ ชื่อ จากรายชื่อ
ผูประเมินภายนอกที่ สมศ. ประกาศ ภายในเวลาที่กําหนด 

 ๓) สมศ. เลือกรายชื่อผูประเมินภายนอก จากที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอ
อยางนอย ๑ ชื่อ

 ๔) สมศ. สงหนังสือแจงรายชื่อผูประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพือ่ใหพจิารณา ถาไมมีการทกัทวงจะแตงตัง้เปนคณะผูประเมนิภายนอกของสถานศกึษาน้ันๆ

 ๕) คณะผูประเมินภายนอกติดตอสถานศึกษา เพื่อประสานวันที่จะเขาตรวจเยี่ยม

 ๖) สถานศกึษาจดัสงรายงานการประเมนิตนเองรายคณะ และระดบัสถาบนั ใหกับ สมศ. 

กอนวันที่รับการประเมินเปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน

๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลถือเปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งจะตองดําเนินการดังนี้ สถานศึกษาแจงใหบุคลากรภายในทราบ เตรียมการจัดหองประชุม 
และเตรียมการนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน คณะผู ประเมินภายนอกตรวจเยี่ยม
โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดหลายวิธี ซึ่งในที่นี้นําเสนอ ๓ วิธี ไดแก 

 ๑) การศึกษาจากเอกสาร แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก รายงานประจําปของสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประชุม  รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ 
เอกสารที่รายงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน เปนตน ทั้งน้ีอาจรวมถึง
ปายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน เปนตน

 ๒) การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสัมภาษณบุคคล
เปาหมาย และบันทึก หมายถึง สัมภาษณบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูบริหารสถานศึกษา 
อาจารย รวมถึงนักศึกษา ผูใชนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เปนตน แหลงขอมูลที่เปนคน
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อาจมีจํานวนมาก ผูเก็บรวบรวมจึงตองคิดพิจารณาวาจะเลือกเก็บรวบรวมจากใครจึงจะได
ขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณอาจใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเผชิญหนา การสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณแบบหนึ่งตอหนึ่ง การสัมภาษณ
แบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึก เปนตน 

 ๓) การสังเกต เปนวิธีเก็บขอมูลโดยตรงจากปฏิกิริยา ทาทางของกลุมเปาหมายหรือ
เหตกุารณหรอืปรากฏการณหรอืสภาพแวดลอมทีเ่กดิขึน้ในขณะใดขณะหนึง่ และจดบนัทกึไว
โดยไมมีการสัมภาษณ ขอมูลที่บันทึก ไดแก ขอมูลดานกายภาพของสถานศึกษา ขอมูล
ทางสงัคมรอบๆ สถานศกึษา หรอือาจจะเปนการสงัเกตการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
เปนตน 

๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน

 การประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่สําคัญ ประกอบดวย
๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ ระหวาง
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย

๑.๑

๑.๕

๑.๒

๑.๓

๑.๔

สมศ.

คณะผูประเมิน/
สถานศึกษา

สมศ./ 
คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผูประเมิน  
 รวมทั้งกําหนดสถานศึกษาที่จะประเมิน
๒. สมศ.* แจงใหสถานศกึษารบัทราบ
 เพื่อใหสงรายงานประจําป หรือรายงาน
 การประเมินตนเอง (SAR) ที่ไดรับ
 การรับรองจากอธิการบดีให สมศ.
 ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนรับการประเมิน

๑. คณะผูประเมินแจงสถานศึกษากอน
 เขาประเมินไมนอยกวา ๑ สัปดาห
๒. สถานศึกษารับการประสานจาก
 คณะผูประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐาน 
 และความพรอมรับการประเมิน

 สมศ. จัดสง SAR หรือรายงานประจําป 
ใหประธานคณะผูประเมินนําไปดําเนินการ 
จัดการประเมินตอไป

๑. ประธานคณะผูประเมนิประชมุเพ่ือชีแ้จง
 แนวทางการดาํเนนิการพรอมมอบหมายงาน
 ใหผูประเมนิแตละคนไดรับทราบเพื่อนํา 
 ไปดําเนินการวิเคราะห SAR
๒. คณะผูประเมินดาํเนนิการวเิคราะห SAR
 หรือรายงานประจําป ตามที่ไดรับ
 มอบหมายพรอมสรปุประเดน็การพจิารณา
 เพือ่สงมอบใหเลขานกุารคณะผูประเมิน 
 นําไปดําเนินการจัดเตรียมการประชุม 
 เตรียมความพรอมตอไป

 คณะผูประเมินรวมกันวางแผน
การตรวจเยีย่มและการประเมนิกาํหนดตาราง
การปฏิบัติงานและมอบหมายภาระงาน
ใหผูประเมินแตละคนอยางชัดเจนและ
นัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

คัดเลือกผูประเมินและ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษา

สถานศึกษาเตรียมความพรอม
รับการประเมิน

สมศ. จัดสง SAR หรือ
รายงานประจําปใหประธาน

คณะผูประเมิน

ประธานผูประเมินเรียกประชุมเพื่อ
มอบหมายงานใหผูประเมิน

คณะผูประเมินจัดการประชุม
เพื่อวางแผนเตรียมการกําหนด

ประเด็นประเมิน

หมายเหตุ * สถานศึกษาสามารถทําการทักทวงคณะผูประเมิน โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ สมศ. พิจารณา
 และผลการพิจารณาถือเปนขอสิ้นสุด
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ขั้นตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน

คณะผูประเมิน/
สถานศึกษา

 คณะผูประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามกําหนดวัน เวลาที่ไดนัดหมายกับ
สถานศึกษา ซึ่งกําหนดเวลาการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาหนึ่งๆ ใหอยูภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

     ในวันแรก คณะผูประเมินจัดประชุม
ชี้แจงแกคณะผูบริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษา เพื่อใหทราบกระบวนการและ
วัตถุประสงคของการประเมิน รวมทั้ง
แจงใหทราบเกี่ยวกับแผนและตาราง
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตน
ของสถานศึกษาระหวางการตรวจเยี่ยม
และสถานศึกษาเตรียมเอกสาร หลักฐาน 
และความพรอมรับการประเมิน

๑. คณะผูประเมินทาํการประเมนิคณุภาพ 
 สถานศกึษาตามขอบขายและประเดน็ที ่
 กําหนดไว
๒. คณะผูประเมินนาํขอคนพบหรอืขอมลู
 ท่ีไดทัง้หมดมาอภปิรายรวมกนั
 เพือ่วเิคราะหผลการประเมนิ

 ผูประเมนินาํเสนอขอสังเกตดวยวาจาตอ
องคประชมุ** ของสถานศึกษา เพือ่รบัฟง
ความคดิเหน็และตรวจสอบความถกูตอง
ของขอมลูตางๆ และใหโอกาสสถานศึกษา
ชีแ้จงในกรณทีีส่ถานศกึษาเหน็วาขอสงัเกต
ยงัไมถกูตอง ไมชดัเจน หรอืไมครอบคลมุ
บางประเดน็แลวสรปุผลการประเมนิ
เพือ่นาํขอมลูไปเขยีนรายงานการประเมนิ
คณุภาพภายนอก

คณะผูประเมิน
เดินทางไปสถานศึกษา

คณะผูประเมิน
ประชุมชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค

ของการประเมิน
พรอมแนวทางการดําเนินการ

คณะผูประเมินดําเนินการ
ตรวจประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะผูประเมินเสนอขอสังเกต
และสรุปผลการประเมิน

ดวยวาจา

หมายเหตุ ** ในการรับฟงผลการประเมินดวยวาจา สถานศึกษาตองจัดใหมีองคประชุมซึ่งประกอบดวย 
 คณะกรรมการ สภาสถาบัน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา
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ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย

๓.๑

 ๓.๒

๓.๓

๓.๔

คณะผูประเมิน/
สถานศึกษา

สมศ./
คณะผูประเมิน/

ผูประเมิน-
อภิมาน

คณะผูประเมิน/ 
สมศ.

สมศ.

๑. คณะผูประเมิน รวมกันจัดทํารางรายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 สถานศึกษาจากขอมูลหลักฐานตางๆ  
 ทั้งหมดที่รวบรวมไดตามกรอบของ สมศ.
๒. คณะผูประเมินเสนอรางรายงานผล
 การประเมินคุณภาพภายนอกตอ
 สถานศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจาก
 วันสุดทายของการตรวจประเมิน
 เพื่อใหสถานศึกษาพิจารณารับรอง
๓. สถานศึกษาพิจารณารับรอง (ราง)
 รายงานฯ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่
 ไดรับ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวา 
 สถานศึกษายอมรับ (ราง) รายงานผล
 การประเมิน โดยไมมีขอโตแยง

๑. คณะผูประเมินจัดสงรางรายงานผล
 การประเมินที่สถานศึกษารับรองแลว 
 ใหสมศ. เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 ของรายงาน
๒. สมศ. จัดสงรางรายงานผลการประเมิน 
 ใหผูประเมินอภิมานตรวจอาน
๓. สมศ. จัดสงรางรายงานผลการประเมิน 
 ที่ตรวจอานแลวใหผูประเมินปรับแกไข 
 ตามขอเสนอแนะของผูประเมินอภิมาน

๑. คณะผูประเมินปรบัแกรายงานฯ ตาม
 ขอเสนอแนะของผูประเมนิอภมิาน และ 
 สงรายงานฉบับสมบรูณมายงั สมศ. 
๒. สมศ. พจิารณารบัรองรายงานฯ และ 
 พิจารณารบัรองมาตรฐานสถานศกึษา

๑. สมศ. จดัทาํรายงานผลการประเมนิ 
 คณุภาพภายนอกตอคณะรัฐมนตร ี
 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร  
 สาํนกังบประมาณ หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
 และสาธารณชน 
๒. กรณทีีผ่ลการประเมินภายนอกของ 
 สถานศกึษาไมไดมาตรฐานตามท่ีกาํหนด  
 ใหสมศ. จดัทาํขอเสนอแนะการปรบัปรแุกไข
 ตอหนวยงานตนสังกดั เพือ่ใหสถานศกึษา
 ปรบัปรงุแกไขภายในเวลาทีก่าํหนด

คณะผูประเมินจัดทํารางรายงาน
การประเมินเพื่อสงใหสถานศึกษา

พิจารณา

สมศ. พิจารณารางรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก

คณะผูประเมิน

สมศ. พิจารณารับรองรายงาน
และพิจารณารับรองมาตรฐาน

สถานศึกษา

สมศ.
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาประจําป
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๔.๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินภายนอก

 ในระหวางและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผูประเมินภายนอก สมศ.
จะดําเนินการกํากับดูแลคุณภาพ และประเมินผลงานของคณะผูประเมินภายนอก โดยอาศัย
ทั้งขอมูลยอนกลับจากสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน และบุคคลอื่นที่เก่ียวของวาผูประเมิน
ภายนอกไดปฏิบัติหนาที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคและขอกําหนดของ สมศ. หรือไม 
นอกจากน้ันยงัมกีารตรวจสอบคณุภาพของผูประเมนิภายนอกจากรายงานการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกสถานศึกษาที่คณะผูประเมินภายนอกจัดสงมายัง สมศ.

๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา

 การติดตามผลเปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาใหพิจารณาจาก
รายงานประจาํปทีส่ถานศกึษาแตละแหงตองดาํเนินการตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยคณะผูประเมินภายนอกที่ สมศ. รับรอง รวมทั้งการติดตาม สงเสริม สนับสนุน
ประสาน เชื่อมโยงกับหนวยงานตนสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการพัฒนา
สถานศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากน้ียังติดตาม
ตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอยางวาสถานศึกษาน้ันๆ ไดใชผลการประเมินในการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๑

การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่

 มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.”

 มาตรา ๖ ใหสํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกลเคียง

 มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

 มาตรา ๘ เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคตามมาตรา ๗ ใหสาํนักงานมอํีานาจหนาทีห่ลกั ดงัน้ี

   (๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และ
วธิกีารประเมินคณุภาพภายนอกทีมี่ประสิทธภิาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

   (๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   (๓) ใหการรับรองผูประเมินภายนอก

   (๔) กาํกบัดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอกท่ีดาํเนินการ
โดยผูประเมินภายนอก รวมทั้งใหการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได

   (๕) พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และ
สนับสนุนใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการเขามามีสวนรวมในการฝกอบรม
ผูประเมินภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
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   (๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําป
ตอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และสํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และ
การจัดสรรงบประมาณเพือ่การศกึษา รวมท้ังเผยแพรรายงานดงักลาวตอหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
และสาธารณชน 

 มาตรา ๙ นอกจากอาํนาจหนาทีต่ามมาตรา ๘ ใหสาํนักงานมอํีานาจกระทํากจิการตางๆ 
ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ดวย 

   (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 

   (๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน

   (๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศหรือ
ต างประเทศ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่ เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน  

   (๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

   (๕) เรยีกเกบ็คาธรรมเนียม คาบาํรงุ คาตอบแทน หรอืคาบรกิารในการดาํเนิน
กิจการของสํานักงาน

   (๖) มอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

   (๗) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรม
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

   (๘) กระทําการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของสํานักงาน และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ภาคผนวก ข

กฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวด ๓

การประกันคุณภาพภายนอก

 ขอ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้

  (๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  (๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพ
ความจริงและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได

  (๓) สร างความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ งหมายและ
หลกัการศกึษาของชาติ โดยใหมเีอกภาพเชงินโยบาย ซ่ึงสถานศกึษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน

  (๔) ส งเสริม สนับสนุน และร วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

  (๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษา
ของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

  (๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา

 ขอ ๓๘  ในการประกนัคณุภาพภายนอก ใหสาํนักงานทาํการประเมนิคณุภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเร่ือง
ดังตอไปนี้

  (๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา

  (๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
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  (๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

  (๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน

 ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติม
จากมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอ่ืนได
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

 ขอ ๓๙ วธิกีารในการประกนัคณุภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบยีบทีส่าํนกังานกําหนด

 ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผล
ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาน้ัน และใหสถานศึกษาน้ัน
ปรับปรุงแกไขโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมิน
ใหมภายในสองปนับแตวันไดรับแจงผลการประเมินครั้งแรก

 ใหสถานศกึษาเสนอแผนพฒันาคณุภาพตอสาํนักงาน เพือ่พจิารณาอนุมตัภิายในสามสบิวนั
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง

 ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลา
ตามขอ ๔๐ ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๖๔

ภาคผนวก ค

ความรวมมือเพื่อบูรณาการการจัดระบบการประเมินผล

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๖๕



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๖๖



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๖๗



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๖๘



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๖๙



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๗๐



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๗๑



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๗๒

ภาคผนวก ง

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒

 โดยที่ เป นการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน
ในการรักษาไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาใหดําเนินการไปไดดวยดี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๔(๗) ของกฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตาม
ความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศกึษานอกสถานทีตั่ง้ของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏบิติัเกีย่วกบัการพจิารณาประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ของสถาบนั
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้

 ๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวน
ของหลกัสตูรในสถานทีแ่ละอาคารทีม่ใิชสถานทีจ่ดัตัง้ ตองไดรบัความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน
กอนการเปดดําเนินการ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

 ๒. สถาบนัอดุมศึกษาของรฐัทีจ่ะจดัการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูรหรอืเฉพาะบางสวน
ของหลักสูตรในสถานที่และอาคารที่ มิใช สถานที่ จัดต้ัง จะตองมีสถานที่ ต้ังหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา

 ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานที่ต้ังหลักตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ๓. ในกรณีทีเ่ปนการเชาสถานทีแ่ละอาคารเพือ่ดาํเนินการจัดการศกึษานอกสถานท่ีต้ัง
จะตองไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซ่ึงสถาบันตองระบุกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดใหชัดเจน

 กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา 
สถาบันตองไดรับความยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากหัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจ
ของหนวยงานนั้นๆ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๗๓

 ๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา มคีวามปลอดภัย มสีิง่อํานวยความสะดวก และมสีิง่สนับสนุน
ทางการศึกษาอยางเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เชน หองเรียน
หองทํางานของอาจารย สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอ
การเรยีนการสอนในแตละสาขาวิชาทีเ่ปดสอน หองสมดุ จํานวนหนังสอืในสาขาวชิาทีเ่ปดสอน 
รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
เปนตน

 ๕. สถาบนัตองจดัใหมบีรกิารใหคาํปรกึษาทางวชิาการ การแนะแนวอาชพี การจดับรกิาร
สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษา
ในสถานที่ตั้ง และตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย

 ๖. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอน
ในสถานที่ตั้งแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบเรียบรอยแลว

 ๗. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหน่ึงหลักสูตร สถาบัน
ตองจัดหาอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหน่ึงที่ไมซํ้าซอนกับ
ในสถานที่ตั้ง โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 ๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวน
ของหลักสูตรที่เปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกิน
ครึง่หนึง่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลกัสตูรทีเ่ปดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใชอาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได

 ๙. ขอมลูและหลักฐานทีส่ถาบัน จะตองเสนอตอสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา                 
เพื่อประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประกอบดวย

  ๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผล ความจําเปน และ
วัตถุประสงค ในการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้งตามที่ระบุไวในขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ 
ระยะเวลาที่จะเปดสอนและระยะเวลาส้ินสุดโครงการ หลักสูตรที่เปดสอน หรือรายวิชา
ที่เปดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางสวนของหลักสูตร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา 

  ๙.๒ สาํเนาสญัญาเชาและรายละเอยีดแนบทายสญัญาเชา หรอืสาํเนาหนงัสอืยนิยอม
เก่ียวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานท่ีหรืออาคารเชาหรือ 
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๗๔

  ๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใช
ประโยชนในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และอุปกรณการศึกษา

  ๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่จัด
การเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานท่ีตั้งที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

  ๙.๕ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นที่มีมาตรฐาน

  ๙.๖ ขอมลูอ่ืนๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาแจงใหสถาบนัจัดสงขอมลู
เพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

 ๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบัน เพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ

 ๑๑. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบัน
ตองรายงานใหสภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันรับทราบ

 ๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้

 ๑๓. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัตินี้ได หรือมีความจําเปน
ตองปฏบิติันอกเหนอืทีกํ่าหนดในประกาศนี ้ใหอยูในดุลยพินจิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาสตราจารยวิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๗๕

ภาคผนวก จ

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดานการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)
 ดร.ชิงชัย หาญเจนลกัษณ ประธานกรรมการ
 ศาสตราจารยพเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี กรรมการ
 ศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒ ิบณุยโสภณ กรรมการ
 ดร.มานติ บญุประเสรฐิ กรรมการ
 ดร.อมรวิชช นาครทรรพ กรรมการ
 ดร.สิรพิร บญุญานนัต กรรมการ
 นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร กรรมการ
 นายสมหมาย ปารจิฉตัต กรรมการ
 นายอภิชาต ิจรีะวุฒิ กรรมการ
 นายสมศักดิ ์ชุณหรศัมิ ์ กรรมการ
 ผูอาํนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ศาสตราจารยพเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวสัดิ ์ กรรมการ
 ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท กรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.นาํยทุธ สงคธนาพทิกัษ กรรมการ
 ศาสตราจารย ดร.ประสาท สบืคา กรรมการ
 ดร.สวาง ภูพัฒนวิบลูย กรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณวัลย สตัยารกัษวทิย กรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.พินติ ิรตะนานกุลู  กรรมการ
 ศาสตราจารย ดร.อทุมุพร จามรมาน กรรมการ
 ผูอาํนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน) กรรมการและเลขานุการ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๗๖

 หมายเหตุ 
  ศาสตราจารย ดร.ปรชัญา เวสารชัช (ประธานกรรมการ)
  (ตัง้แตกมุภาพันธ ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔)
  ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.สมหวงั พิธยิานวุฒัน (กรรมการ)
  (ตัง้แตกมุภาพันธ ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔)
  ศาสตราจารย ดร.สวิุมล วองวาณชิ (กรรมการ)
  (ตัง้แตกมุภาพันธ ๒๕๕๓ - ตลุาคม ๒๕๕๔)

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา
 ศาสตราจารย ดร.ธีระวุฒ ิบณุยโสภณ  ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.ไกรวุฒ ิเกียรตโิกมล  กรรมการ
 นายเขมทตั สคุนธสงิห  กรรมการ
 ดร.นงลกัษณ ปานเกดิดี  กรรมการ
 ดร.ประทปี วีระพฒันนรินัดร  กรรมการ
 นายพรชัย มงคลวนชิ  กรรมการ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผจญ ขนัธะชวนะ  กรรมการ
 ดร.ศิรพิรรณ ชุมนมุ  กรรมการ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพุงศ นิม่กลุรตัน  กรรมการ
 ดร.อุทยั ดลุยเกษม  กรรมการ
 ผูอาํนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน)  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดร.มานติ บญุประเสรฐิ  ประธานกรรมการ
 ดร.ดิเรก พรสมีา  กรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.สมัพนัธ พนัธุพฤกษ  กรรมการ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนัทรจริา วงษขมทอง  กรรมการ
 นายแพทยยงยทุธ วงศภิรมยศานติ ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย ดร.อุดมลกัษณ กุลพจิติร  กรรมการ
 หมอมหลวงปรยิดา ดศิกุล  กรรมการ
 รองศาสตราจารยอรณุ ีวิริยะจติรา  กรรมการ
 ดร.รุงเรอืง สขุาภิรมย  กรรมการ
 ผูอาํนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน)  กรรมการและเลขานุการ
 หมายเหตุ 

  นายสมนกึ พมิลเสถยีร (ประธานกรรมการ) (ตัง้แตมนีาคม ๒๕๕๓ – มนีาคม ๒๕๕๔)
  รองศาสตราจารยฉันทนา ไชยชิต (ประธานกรรมการ)
  (ตั้งแตมีนาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔)



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๗๗

ภาคผนวก ฉ

คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ไดดําเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
เพือ่ใหผูประเมนิคณุภาพภายนอกไดใชเปนคูมอืในการประเมนิสถานศึกษาและสามารถจัดเก็บ
ขอมูลไดอยางครบถวนสมบูรณ

 เพ่ือใหการดําเนินการในการจัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เปนไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑของสํานักงานฯ จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

  ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท ประธานกรรมการ
  ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ
  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม  กรรมการ
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพงศ นิ่มกุลรัตน  กรรมการ
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ  กรรมการ
  รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา  กรรมการและเลขานุการ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๗๘

ภาคผนวก ช

คณะกรรมการพิจารณาคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มวีตัถปุระสงค เพือ่พฒันาเกณฑและวิธีการประเมนิคณุภาพภายนอก และทาํการประเมนิผล
การจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย
หลกัการ และแนวการจัดการศกึษาในแตละระดบัตามทีกํ่าหนดไวในกฎหมายวาดวยการศกึษา
แหงชาติประกอบกับการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
ตองมีการพัฒนาคู มือเพ่ือใชในการดําเนินงาน ทั้งคู มือสําหรับสถานศึกษาที่ตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และคูมือสําหรับผูประเมินภายนอกเพื่อใหการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
แตงต้ังคณะกรรมการพฒันาคูมอืการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
โดยมีรายนามดังตอไปนี้

 ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ที่ปรึกษา 
 ศาสตราจารย พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการระดบัอดุมศึกษา
 ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน กรรมการระดับอุดมศึกษา
 ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท กรรมการระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล กรรมการระดับอุดมศึกษา
 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ เตชะดํารงคสิน กรรมการระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารยรัชตวรรณ กาญจนปญญาคม กรรมการระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารย ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง กรรมการระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท กรรมการระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร กรรมการระดับอุดมศึกษา
 ดร.กฤติมา เหมวิภาต กรรมการระดับอุดมศึกษา
 นางพวงเพ็ญ วิบูลยสวัสดิ์ กรรมการระดับอุดมศึกษา
 นางทิพย นิลนพคุณ กรรมการระดับอุดมศึกษา
 นายเอกพงษ เลาหะเทียนสินธุ กรรมการระดับอุดมศึกษา
 ดร.ศิรพิรรณ ชมุนมุ ประธานกรรมการดานการอาชวีศึกษา
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพงศ นิ่มกุลรัตน กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผจญ ขันธะชวนะ กรรมการดานการอาชีวศึกษา



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน ๗๙

 ดร.นงลักษณ ปานเกิดดี กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 รองศาสตราจารย ดร.กานดา พูนลาภทวี กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 ผูชวยศาสตราจารยแกวตา ขาวเหลือง กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 ดร.คมศร วงษรักษา กรรมการดานการอาชีวศึกษา
 ดร.มานิต บุญประเสริฐ ประธานกรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ กุลพิจิตร กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา บวรกิตติวงศ กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 ดร.สมชาย สังขสี กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 นางวนิดา จันทรวงศ กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 นางสุภาวดี จันทะดี กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
 ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร กรรมการ
 นายพรรษา สุขสมจิตร กรรมการ
 นายนาวิน วิยาภรณ กรรมการและเลขานุการ
 หัวหนากลุมงานประเมิน สมศ. ผูชวยเลขานุการ
 เจาหนาที่กลุมงานประเมิน สมศ. ผูชวยเลขานุการ



คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
วิทยาลัยชุมชน๘๐

ภาคผนวก ซ

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน

คณะทํางาน รองผูอํานวยการ สมศ. (ดร.คมศร วงษรักษา)

  รองผูอํานวยการ สมศ. (นายนาวิน  วิยาภรณ)
  นางสาวนภาภร สงแสง 
  นางสาวสุชญา สังขจรูญ

  นางสาวปทมา  สินธุจําปาศักดิ์

  นายสยาม  คาสุวรรณ

หมายเหตุ ดร.เพชรา พพิฒันสนัตกุิล (ตัง้แตตลุาคม ๒๕๕๒ – ตลุาคม ๒๕๕๓)

  ดร.ศุนิสา ทดลา (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)

  นายจอมทัพ ขวัญราช (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)

  นางสาวกรวิกา ชูพลสตัว (ตัง้แตตลุาคม ๒๕๕๒ – มนีาคม ๒๕๕๔) 

  นางสาวสุฑาทพิย ถิน่วฒันากลู
  (ตัง้แตตลุาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

  นายวุฒิชัย วัยวุฒิ (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๔)

  นางจิราภรณ โกธรรม (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๒ – กุมภาพันธ ๒๕๕๔)

  นางสาวปรียาภรณ โพธิบัณฑิตย
  (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓)

  นางสาวนภวรรณ ศรีเกตุ (ตั้งแตมีนาคม – ตุลาคม ๒๕๕๔)

  นางรชยา อมรกิจสุนทร (ตั้งแตมีนาคม – กันยายน ๒๕๕๔)

จัดทําตนฉบับ  กลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประสานการจัดพิมพ กลุมงานสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
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