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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสระแกว วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนการดําเนินการ
เพ่ือตอบสนองกลยุทธทีเก่ียวของกับการสนับสนุนใหสถานศึกษาไดตระหนัก และดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินของ สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน โดยการตัดสินผลน้ันมุงเนนเพ่ือใหไดสารสนเทศในการพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงตามบทบาทหนาท่ี
ของวิทยาลัยชุมชน และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
เปาประสงคของวิทยาลัยชุมชนสระแกว 

การประเมินคณุภาพภายในครั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประเมินตามสภาพ
จริงในชวงปการศึกษา  ๒๕๕๖ จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี และผูมีสวนเกี่ยวของ  การศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตางๆ และ การสัมภาษณ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และผูมีสวนเก่ียวของ ผลการประเมิน 
ใชการเปรียบเทียบขอมูลเชิงประจักษกับองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑ ดังน้ี 
องคประกอบ ตัวบงช้ี และเกณฑ ผลการประเมินระดับวิทยาลัย 

ผลจาก SAR ของวิทยาลัย ผลจากคณะกรรมการ 
๙ องคประกอบ ๑๘ ตัวบงชี ้ ไดคะแนนเฉลี่ย รวม ๙ 

องคประกอบ เทากับ ๔.๘๐ 
ไดคะแนนเฉลี่ย รวม ๙ 
องคประกอบ เทากบั ๔.๔๘ 

 โดยสรุปคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน พบวา วิทยาลัยไดมีความพยายามบริหารจดัการ
สถานศึกษาโดยมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง ระดับคุณภาพอยูในระดับดี 

๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จากการประเมินคุณภาพภายในระหวางวันท่ี  ๓-๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ และ
เกณฑในการประเมินของ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สรุปผลการประเมินไดดังตาราง ๑ 
ตาราง ๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ(๑) 

๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบท่ี ๒ การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา(๗) ๔.๕๕ ดีมาก 
องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน(๑) ๕.๐๐ ดีมาก 
องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย(๑) ๔.๐๐ ดี 
องคประกอบท่ี ๕  การบริการวิชาการแกชุมชน(๑) ๔.๐๐ ดี 
องคประกอบท่ี ๖  การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม(๑) ๔.๐๐ ดี 
องคประกอบท่ี ๗  การบริหารและการจัดการ(๔) ๔.๗๕ ดีมาก 
องคประกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ(๑) ๕.๐๐ ดีมาก 
องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(๑) ๔.๐๐ ดี 

รวม ๔.๔๘ ดี 



ตาราง ๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายตัวบงชี้ 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผลการประเมิน 

วิทยาลัย กรรมการ 
องคประกอบท่ี ๑ ปรชัญา  
ปณิธาน  วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 
 

องคประกอบท่ี ๒ การ
จัดการศึกษาระดับต่าํกวา
ปริญญา 

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

๒.๒ ระดับคุณภาพของผูสอน ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๒.๓ วิทยฐานะของครูประจาํ  ๓.๘๖ ๓.๘๖ 
๒.๔ ระบบการพฒันาครปูระจาํและบคุลากรสายสนบัสนุน  ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

 
๒.๕ หองสมดุ อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรูในวทิยาลยัและหนวยจัดการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ๔.๐๐ ๔.๐๐ 
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของผูสาํเร็จการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน 

๓.๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๕  การ
บริการวชิาการแกชุมชน 

๕.๑ กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชน ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๖  การทาํนุ
บํารุงศลิปะ วัฒนธรรม 

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๗  การ
บรหิารและการจัดการ 

๗.๑ ภาวะผูนําของสภาวทิยาลัยชุมชนและผูอํานวยการ
วิทยาลัยชมุชน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

๗.๒ การพัฒนาสังคมฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๗.๓ การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

องคประกอบท่ี ๘  การเงิน
และงบประมาณ 

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

องคประกอบท่ี ๙ ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 
 



         จากตารางพบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท้ัง ๙ องคประกอบ ๑๘ ตัวบงชี้ 
ผลคะแนนเฉลี่ย   ๔.๔๘  ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 

ข้อเสนอแนะคณะผู้ประเมิน 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเดน 

๑. ผูบริหารใหความสาํคญักับการพัฒนาคุณภาพองคกร 
๒. การเขาถึงชุมชน การแสวงหาความรวมมือท่ีดีกับครภููมิปญญา อาจารยพิเศษ สภาวชิาการ และ

สภาวิทยาลัยชมุชนสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานในพ้ืนท่ี 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหอยูในงานบรหิารดแูลเรื่องการประกนัคุณภาพ      
๒. การพัฒนาองคกร (OD) ดําเนินการตอเน่ือง 
๓. กลยุทธการวจิัยของบคุลากรในองคกรท่ีมีประสทิธผิล 
๔. การพัฒนาทักษะดานการประกันคุณภาพใหบคุลากร 

     ขอเสนอแนะ 
๑. เนนในทุกหลักสูตรใหผูเรียนมคีวามขยันหม่ันเพียร และมีกลยุทธในการสนับสนุนผูเรียนให

ประสบความสาํเร็จในการเรียน  
๒. พัฒนาเรื่องการถายโอนหนวยกิจเพ่ือเรียนตอในหลกัสูตรสีป่ รวมท้ังการรบัโอนผูเรียนจาก

ตางประเทศ 
๓. สรางคุณคาจากผลลพัธในการเรียนรู (Learning Outcomes) และการปฏิบัติท่ีดีเพ่ือดึงดูด

ผูเรียนเขามาสูระบบ  ตอบสนองตองการทางวชิาการ  
๔. ติดตามผลลัพธในการจางงาน (Deployment Outcomes) เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกบัอัตราการ

จางงานสูงหรอืไม เงินเดือนตามวุฒิ และความกาวหนาของบัณฑิตเปนอยางไร  ทักษะการทาํงาน
ของบัณฑิตตรงกับความตองการของตลาดหรือไม 

๕. สรางผลลัพธท่ีเปนธรรม (Equitable Outcomes) เพื่อใหนโยบายและการปฏบิัติท่ีสงผลใหเกิด
ความหลากหลายของผูเรียน ความสาํเรจ็ของผูเรียนท่ีมีรายไดตํ่า บทบาทกลุมชาติพันธุ และ   
เชื้อชาติจะไดมีโอกาสมาศึกษาในวิทยาลัยฯ 

๖. ผลลัพธจากคาใชจายในการสรางคุณคา (Cost-to-Value Outcomes) เพ่ือการเรียนการสอน     
ท่ีเหมาะสม  การเขาถึงทรัพยากรความชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 


