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สวนที่ 2 
แผนดําเนนิงานกระบวนการปฏบิัตงิานที่มีคุณภาพตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

 
องคประกอบที ่ 1  ปรัชญา  ปณธิาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนนิการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน                               
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาประเภทหน่ึง (กลุม ก วิทยาลัยชุมชน) มีพันธกิจ
หลักคือ การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในหลกัสูตรอนุปริญญาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และการฝกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพ ทักษะ 
การเรียนรูและทกัษะชีวิต งานวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนงานวิจัยเพือ่พัฒนาและแกปญหาของชุมชน 
การบริการทางวิชาการตอชุมชน และมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
 การดําเนินงานตามพันธกิจหลกัของวิทยาลัยชุมชนจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพฒันาและ 
การดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน อยางมคุีณภาพในการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน  ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนตองกําหนดวิสยัทัศน พันธกิจ ตลอดจนมกีารพฒันาแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน เพือ่เปนแนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธทีส่อดคลองกบันโยบายของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนโดยการม ี
สวนรวมของบุคลากรในวิทยาลัยและไดรบัความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนโดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกบั
ปรัชญาหรือปณิธาน  กฎหมายที่เกี่ยวของและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ป  ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) 
 2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธครบทุกพันธกจิคือ  ดานการเรียน
การสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด 
ความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 4. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 1  ครั้งตอป และ
แผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2  ครั้งและรายงานผลตอสภาวิทยาลัยชุมชนเพือ่พิจารณา 
 6. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาวิทยาลัยชุมชนไปปรับปรงุแผน 
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดทําแผนกล

ยุทธที่สอดคลองกบั
นโยบายของ
คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนโดย
การมสีวนรวมของ
บุคลากรในวิทยาลัย
และไดรับความ
เห็นชอบจากสภา
วิทยาลัยชุมชนโดย
เปนแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือ
ปณิธาน  กฎหมายที่
เกี่ยวของและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15  ป  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) 

     วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธทีส่อดคลองกบันโยบายของคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของกบัวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวมสีวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  
และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสระแกว  โดยจัด
ประชุมณ  ภูเคียงลมรสีอรท ระหวางวันที่  12-14
พฤศจิกายน  2552  และการประชุมที่ดีเอ็นเอ 
รีสอรท  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งไดรบัความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ในการ
ประชุมครั้งที่  3/2555  วันอังคารที่  30  มีนาคม 
2555  มีผูเขารวมประชุมดังน้ี 
1. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
2. สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
3. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ในการจัดประชุมดังกลาวไดนํานโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวซึง่
ประกอบดวย  3  ดานคือ ดานบริหารจัดการ   
ดานบุคลากร ดานการจัดการศึกษามาใชประกอบใน
การจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนสระแกว  
เชน  นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
สระแกวมกีารบรหิารจัดการตามความตองการของ
ชุมชนดวยหลักธรรมาภิบาลสอดคลองกบักลยุทธที่6 
การพัฒนาการบรหิารองคการที่มปีระสิทธิภาพตาม
หลักการบรหิารที่ดี  นโยบายดานบุคลากร
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวไดการ
กําหนดโครงสรางและอํานาจหนาที่ของบุคลากร
อยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับกลยุทธที่ 6 การ
พัฒนาการบรหิารองคการที่มปีระสิทธิภาพตาม
หลักการบรหิารที่ดี   นโยบายดานการจัดการศึกษา
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 

IQA  1.1-1-1 
แผนกลยุทธวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  พ.ศ. 
2553-2557 
IQA  1.1-1-2 
สําเนาระเบียบวาระ
การประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว  ครั้งที่ 
3/2555 วันอังคารที่  
30  มีนาคม 2555   
IQA  1.1-1-3 
ประกาศวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว เรือ่ง 
นโยบายสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 
ประกาศ  ณ  วันที่  
7  มิถุนายน  2554 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
   สระแกวกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

และทันตอความตองการของชุมชนและ
ตลาดแรงงานสอดคลองกับกลยุทธของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว กลยุทธที่ 1 การพัฒนาการจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปรญิญาตามความตองการของ
ชุมชนอยางมีคุณภาพ และกลยุทธที่ 2 การพัฒนาจัด
การศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อตอบสนองตามความ
ตองการของชุมชน  และสอดคลองกบักรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ที่ตองการจะยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ  สามารถปรบัตัวสําหรบังานทีเ่กิดข้ึน
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย  โดยใชกลไกของ  
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน  และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ  
นําไปสูการกําหนดกลยุทธการพฒันาวิทยาลัยชุมชน
สระแกวทัง้ 6 กลยุทธ ดังน้ี 
1.การพฒันาการจัดการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญา
ตามความตองการของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
2.การพฒันาจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
ตอบสนองตามความตองการของชุมชน 
3.การสงเสรมิการจัดบริการทางวิชาการใหกบัชุมชน 
4.การพฒันางานวิจัยทีม่ีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชน 
5.การสงเสรมิการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศึกษาภูมิปญญาชุมชน 
6.การพฒันาการบรหิารองคการที่มปีระสิทธิภาพ
ตามหลกัการบรหิารที่ดี 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ
ประจําปทีส่อดคลอง
กับแผนกลยุทธครบ
ทุกพันธกิจคือ  ดาน
การเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการ
ทางวิชาการและการ
ทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดดําเนินการจัดทําแผนทํา
แผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกบัแผนกลยุทธ
ของวิทยาลัยชุมชนสระแกวครบทุกพันธกจิซึง่
ประกอบไปดวย  6 พันธกิจ  คือ 
    1. จัดการศึกษาหลกัสูตรอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
ที่สอดคลองกบัความตองการของชุมชน จํานวน 8 
โครงการ 
    2.  จัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมตามความ
ตองการของชุมชน จํานวน 3 โครงการ 
    3. บริการวิชาการสูชุมชน จํานวน 1 โครงการ 
    4.  วิจัยและพัฒนาองคความรูสูชุมชน จํานวน 6 
โครงการ 
    5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศึกษา           
ภูมิปญญาชุมชน จํานวน 2 โครงการ  
   6.  พัฒนาระบบการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จํานวน 9 โครงการ 

IQA  1.1-2-1 
แผนกลยุทธวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  พ.ศ. 
2553-2557 
IQA  1.1-2-2 
แผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชน
สระแกวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2556   
IQA  1.1-2-3 
แผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชน 
สระแกวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2557   

 3 มีตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปและคา
เปาหมายของแตละ
ตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดใหผูมสีวนเกี่ยวของไดรวม
กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  พ.ศ. 2553-2557  และ
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนสระแกวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2556   

IQA  1.1-3-1 
แผนกลยุทธวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  พ.ศ. 
2553-2557 
IQA  1.1-3-2 
แผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชน 
สระแกวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2556   

 4 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทกุพันธ
กิจ 

ในปการศึกษา  2556  วิทยาลัยชุมชนสระแกวได
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชน
สระแกวประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  
6  แผน  ดังน้ี 
    1. แผนการจัดการศึกษา  8  โครงการ 
    2.  แผนบริการวิชาการ  2  โครงการ 
    3. แผนวิจัย  3  โครงการ 
    4.  แผนทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
    2  โครงการ  
 
 

IQA  1.1-4-1 
แผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชน
สระแกวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2556   
IQA  1.1-4-2 
รายงานผล 
การดําเนินงาน  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
       5.  แผนบรหิารจัดการ  8  โครงการ 

    6.  แผนบูรณาการ (โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน)  จํานวน  6  โครงการ      
    รวมจํานวนโครงการทัง้สิ้น  29  โครงการ  โดย
ผลการดําเนินการบรรลเุปาหมายทกุโครงการสงผล
ใหบรรลุเปาหมายทุกพันธกจิตามแผนยุทธศาสตร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  พ.ศ. 2553-2557 

โครงการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2556   

 5 มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ 
1  ครั้งตอป และแผน 
ปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2  
ครั้งและรายงานผล
ตอสภาวิทยาลัย
ชุมชนเพื่อพิจารณา 

ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลโครงการ/กิจกรรมของ
วิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จํานวน  
2  ครั้ง  คือ  รายงานผลการดําเนินงานโครงการของ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  รอบ  6  เดือน (มีนาคม  
2556)  และรอบ  12  เดือน  (กันยายน  2556)  
โดย รายงานผลตอสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวเพื่อ
พิจารณา 

IQA  1.1-5-1 
รายงานผลโครงการ
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556   
IQA  1.1-5-2 
สําเนารายงานการ
ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวครัง้ที ่
10/2556 วันที่ 22 
ตุลาคม 2556  
และ ครั้งที่ 4/2557 
วันที่  23  เมษายน 
2557 

 6 มีการนําผลการ
พิจารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของ
สภาวิทยาลัยชุมชน
ไปปรบัปรุงแผนกล
ยุทธ 
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ไดนําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน  ซึ่งจากการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการน้ันสามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมายและวัตถุประสงคไดเปนอยางดี  
และเปนการดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ือง  ทํา
ใหไมพบปญหาการดําเนินงาน   

IQA  1.1-6-1 
รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2557   
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 
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ผูกํากับตัวบงชี้ 
นายชํานาญ  คํ้าชู 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นายชํานาญ  คํ้าชู 
นางสาววยุพร  คัมภีรัญย 

โทรศัพท   037-425487 โทรศัพท   037-425487 
E-mail  chumkumchoo@yahoo.com E-mail  chumkumchoo@yahoo.com 
 
จุดแข็ง 
    มีกระบวนการจัดทําแผนตามกระบวนการของแผน  และนําแผนไปปฏิบัติตามที่กําหนดไวโดยยึดเปาหมาย
ของแผนเปนสําคัญ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา 
     - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 

1. ควรมีการพฒันาบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสระแกวใหมีความรูความสามารถทางดานการวิจัย 
2. ควรมีงบประมาณสําหรบัการบรกิารดานสื่อการเรียนการสอน 
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการบางโครงการ 
4. ควรมีการศึกษาและพัฒนาอยางตอเน่ืองในเรื่องของเกษตร เชน พืช สัตว ประมง 
5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญในดานการประชาสัมพนัธ 
6. อาจารยประจํามีภาระงานมากจึงมีเวลาในการทํางานวิจัยนอย 
7. การจัดกจิกรรมในวันธรรมดามีนักศึกษาเขารวมนอย เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญทํางานในวันจันทร-

วันศุกร 
8. ขาดแคลนบุคลากรที่มีวุฒทิางการศึกษาที่ตรง  อาจารยประจําหลักสูตรไมไดรบัคาตอบแทน 
9. ขาดแคลนอุปกรณที่ใชในโครงการศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย เชน จอบ เสียม คราด  และเครื่อง

ทุนแรง เชน รถไถเกบ็ตาม เปนตน 
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องคประกอบที่ 2 :  การจัดการศึกษาระดบัต่ํากวาปรญิญา    
 

ตัวบงชี้  2.1 :  มีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร  
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  วิทยาลัยชุมชนมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง กับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   

พันธกิจ และความพรอมของวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของ

ชุมชน มีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑที่เกี่ยวของ มีการวางระบบและกลไก

การบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

           1. มีระบบและกลไกการเปดหลกัสูตรและปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวที่ปฏิบัติทีก่ําหนดโดย

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด  

           2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวที่ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและ

ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

           3.  ทุกหลักสูตรมกีารดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรและเกณฑทีเ่กี่ยวของ  

           4.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรรบัผิดชอบรบัผดิชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน

ทั้งขอ 1 ขอ 2  และขอ  3  ขางตนตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนด 

           5.  มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกํากับใหดําเนินการ 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ    

มีการดําเนินการ 

2 ขอ   

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ   

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  
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ผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

 1. 1 มีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรและ
ปรับปรงุ 
หลักสูตรตามแนวที่
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชน และดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด  

1.มีการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเร่ิมต้ังแต 
 1.1  เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
ตรวจสอบคุณวุฒิคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
รายงานประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9 
วันที่ 25 ธ.ค. 2555    
1.2 เสนอทีป่ระชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
1.3 จัดทําประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรเสนอ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนลงนาม
ประกาศแตงต้ัง 
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร    
คณะทํางานพัฒนาหลกัสูตรประชุม
ปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
1.5 เสนอทีป่ระชุมสภาวิชาการ
พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
1.6 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
1.7  เสนอรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ตอสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอ
อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ของ  สํานักบรหิารงานวิทยาลัย
ชุมชน  
 

 

IQA  2.1-1-1   
คูมือการดําเนินการพฒันาและ
บรหิารหลักสูตรของวิทยาลัย
ชุมชน - Flow chart ข้ันตอน
การพัฒนาหลักสูตร 
IQA  2.1-1-2   
รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 25 ธ.ค. 2555 
 (เริ่มกระบวนการปการศึกษา 
2555)  
IQA  2.1-1-3 
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1/2556 วันที่        
15 ม.ค. 2556 
IQA  2.1-1-4 
สําเนาประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 
ส.ค. 2557     
IQA  2.1-1-5  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
สระแกว ป 2556  
IQA  2.1-1-6 
เอกสารหลักสูตรรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
 IQA  2.1-1-7 ที่ประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ
รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.2 
ครั้งที่ 6 วันที่ 11 ต.ค. 2556 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
 IQA  2.1-1-8  
รายงานการประชุมกรรมการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว    
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

    ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 22 
ต.ค. 2556 
 IQA  2.1-1-9 
เอกสารหลักสูตรรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ประกอบดวย
หลักสูตรดังน้ี  
- หลักสูตรการจัดการทั่วไป 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

     1.8 สํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน  
เสนอคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 
อนุมัติหลักสูตร  และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
หลักสูตร  
1.9  สํานักงานคณะกรรมการการ   
อุดมศึกษาแจงรับทราบหลักสูตรตอ
วิทยาลัยชุมชน  
       ผลการดําเนินการพฒันาหลักสูตร    
ปการศึกษา 2556 อนุปริญญาจานวน 
6 หลักสูตร ไดแก 1) สาขาวิชาคอม 
พิวเตอรธุรกิจ 2) สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน3) 
สาขา 
วิชาสาธารณสุขชุมชน 4)สาขาวิชาการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  5) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย โดยเนนความ
ตองการของชุมชนและการมสีวนรวม   
ซึ่งมผีูทรงคุณวุฒิ  ทั้งในและนอกชุมชน
ทองถ่ินรวมถึงภาครัฐและเอกชน 
บุคคล อาจารยพิเศษ  ครูวิทยาลัย
ชุมชน รวมในการพัฒนาหลกัสูตรให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

IQA  2.1-1-10 
- เอกสารหลกัสูตรรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ  
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ 2556)         
2) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และการคาชายแดน(หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2556)          
3) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)          
4) สาขาวิชาการปกครองสวน
ทองถ่ิน  (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2556)          
 5) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556)         
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

   2. การกําหนดขั้นตอนการขออนุมัติ
เปดการเรียนการสอน  
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร  
จัดทําเอกสารขออนุมัติการจัดการเรียน
การสอน ในแตละสาขาวิชา แตละรุน
และในแตละสถานที่จัดการศึกษา กอน
รับนักศึกษาใหมทุกครั้ง   
 
2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพจิารณา
กลั่นกรองการเปดการเรียนการสอน   
 
 
 
 
2.3 เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
อนุมัติ  เปดการเรียนการสอนใน 
หลักสูตรที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบแลว 
 
2.4 เสนอสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนตรวจสอบมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน 
 
2.5 สํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน  
แจงวิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
2.6 วิทยาลัยชุมชนดําเนินการเปดการ  
เรียนการสอน 
 

 
 
IQA  2.1-2 -1   
คูมือการดําเนินการพฒันาและ
บรหิารหลักสูตรของวิทยาลัย
ชุมชน 
 - Flow chart  ข้ันตอนการเปด
หลักสูตร  
IQA  2.1-2 -2   
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียน
การสอนในแตละสาขาวิชาแตละ
รุนและในแตละสถานที่ จัด
การศึกษาปการศึกษา 2556 
 
IQA  2.1-2-3   
- รายงานการประชุมกรรมกรรม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 
21 เม.ย. 2557 
 
IQA  2.1-2- 4   
- รายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ครั้งที่ 4/2557 
วันที่ 23 เม.ย.57 
IQA  2.1-2-5   
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียน
การสอนในแตละสาขาวิชาแตละ
รุนและในแตละสถานที่ จัด
การศึกษาปการศึกษา 2556 
IQA  2.1-2-6   
หนังสือสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ที่ ศธ 0504(5)/3402 ลง
วันที่ 11 ก.ย. 2556  
IQA  2.1-2-7   
รายงานการจัดการเรียนการสอน 
ที่ ศธ 0504.07/789 ลงวันที่ 15 
พ.ย. 2556 
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 2. มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวที่
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชนและดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด 

 มีการกําหนดหลักเกณฑการปดหลักสูตร 
โดยสาขาวิชาจะตองประเมินหลักสูตรที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยและ
หลักสูตรไมเปนที่ตองการของชุมชน  หรือ
หลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปน
ประโยชนตอการพฒันาชุมชน ซึ่งมี
ข้ันตอนการปดหลกัสูตรโดยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอเรื่องปดหลักสูตรตอสภา
วิชาการเพื่อพจิารณา และนําเสนอสภา
วิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ และแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อทราบและปรับฐานขอมูลหลกัสูตร   

IQA  2.1-2-1   
คูมือการดําเนินการพฒันา
และบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชน  
- Flow chart  ข้ันตอนการ
ปดหลักสูตร 

 3. 3.  ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และเกณฑที่เกี่ยวของ     

มีการพฒันาหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปรญิญา พ.ศ. 2548 และเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  2552 คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  อาจารยประจาหลกัสูตร
ที่มีคุณวุฒิ  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. 2548       

IQA  2.1-3-1   
เอกสารหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา ที่ สกอ.รบัทราบ 
IQA  2.1-3-1   
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปรญิญา พ.ศ. 2548  
IQA  2.1-3-1   
สําเนาประกาศแตงต้ัง 
คณะกรรมการพฒันา
หลักสูตรลงวันที ่7 ส.ค. 2556 

 4. 4. มีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
รับผิดชอบรบัผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้ง
ขอ 1 ขอ 2 และขอ  3  
ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา  และมีการ
ประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด  

     มีอาจารยประจําหลกัสูตรแตละ
สาขาวิชา สภาวิชาการ สภาวิทยาลัย
ชุมชน  เปนผูกํากับดูแลพจิารณา ติดตาม  
ใหทุกหลักสูตร ดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใหเน้ือหา
สาระตางๆ ของหลักสูตรมีความทันสมัย   
      ในการประเมินหลกัสูตรดําเนินการ
โดย ทําการสํารวจความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต วิทยาลัยชุมชนสระแกว เพื่อนํา
ความคิดเห็นของบัณฑิตและ/หรือผูใช
บัณฑิตและขอมูลมาประกอบการ

IQA  2.1-4-1   
เอกสารหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา ที่                 
สกอ.รับทราบ 
IQA  2.1-4-2   
สําเนาประกาศแตงต้ัง 
คณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร 7 ส.ค. 2556 
IQA  2.1-4-3   
เอกสารรายงานการสํารวจ
ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  
ปการศึกษา 2556 
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พิจารณาไปใชประโยชนในการปรบัปรุง
หลักสูตรตอไป  

 5.   มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากบั
ใหดําเนินการ 

    มีคณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน      
รับผิดชอบควบคุมกํากบั ใหทกุหลักสูตร
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2552 โดย อํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ
และสภาวิทยาลัยชุมชน  

IQA  2.1-5-1    
รายงานการประชุมกรรม
กรรมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 21 เม.ย. 2557 
IQA  2.1-5-2    
รายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 23 เม.ย. 2557 
IQA 2.1.5.3 เอกสารแนวทาง
การบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชน ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2548 
 - อํานาจหนาที่ของสภา 
   วิชาการ 
- อํานาจหนาที่ของสภา 
   วิทยาลัยชุมชน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 3  ขอ 3 ไมบรรลเุปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5  ขอ 5  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้    
นางสาวบุญชู  มั่งค่ัง 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางสาวบุญชู  มั่งค่ัง  และ ผูรับผิดชอบทุกสาขาวิชา 

โทรศัพท.................037-425-487 ตอ 25................ โทรศัพท.................037-425-487 ตอ 25............... 
E-mail…… boonchu2500@gmail.com............. E-mail……………………………………………………………….. 

 

จุดแข็ง    
1.    มีระบบและกลไกการเปด-ปดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่กาํหนด 

2.    มีการพัฒนาและปรบัปรุงทกุหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ  
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              และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมกีารดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

แนวทางเสริมจุดแข็งจุดทีค่วรพฒันา 
             มีประประเมินเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงทุกหลกัสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ือง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   
 
แนวปฏิบัติท่ีดี (ถามี) 
             ระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยทุกกระบวนการเครอืขายที่เกี่ยวของมีสวนรวม

และไดรับความรวมมือจากเครือขายเปนอยางดีย่ิง   

  

  
องคประกอบที ่2 : การจัดการศกึษาระดบัต่ํากวาปริญญา         
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : ระดับคุณภาพของผูสอน 
 

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผูสอนของวิทยาลัยชุมชนม ี2 ประเภท คือ ครูประจําของวิทยาลัยชุมชน และอาจารย
พิเศษที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒ ิความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณทีส่อดคลองกับรายวิชา
ที่สอนและมีการกําหนดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของผูสอนทกุรายวิชาและทกุ
ภาคการศึกษา 
 

เกณฑมาตรฐาน : จํานวนครูผูสอนในทกุหลักสูตรมีคุณวุฒกิารศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดย
เทียบคุณภาพรอยละ 100 เทากบั 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน 

 ในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยชุมชนสระแกว มีครปูระจําทีม่ีวุฒิปริญญาโท จํานวน 14 คน อาจารย

พิเศษจากภายนอกทีม่ีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน วุฒิปริญญาโท จํานวน 56 คน อาจารยพิเศษทีม่ีคุณวุฒิ

ปริญญาตรีและประสบการณ 10 ปข้ึนไป จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน จากอาจารยผูสอนทั้งหมด 78 คน 

คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อเทียบเปนคะแนน จงึไดเทากบั 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5  ขอ 5  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี    
นายณรัช  เจริญศิลป 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางสาวมะลิวรรณ  รัตนประภา 

โทรศัพท..037-425-487 ตอ 25 โทรศัพท.................037-425-487 ตอ 25............... 
E-mail    ajana11@outlook.com E-mail………malila18@live.com 

จุดแข็ง 

1. อาจารยผูสอนมีศักยภาพตามเกณฑที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกําหนด และไดคุณภาพ

สอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

2. อาจารยผูสอนสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในชุมชน และทํางานในทองถ่ิน สามารถทุมเททัง้แรงกาย

และเวลาใหกบัการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดอยางเต็มกําลงัความสามารถ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีมาตรการสงเสรมิดานขวัญและกําลังใจของผูสอน เพื่อใหรวมกันสรางคุณภาพการจัดการศึกษาอยาง

ตอเน่ืองและย่ังยืน 

แนวปฏิบัติท่ีดี(ถามี) 

อาจารยพเิศษ เปนผูมีความรูความสามารถไดมาตรฐาน และยังมีจิตอาสา มุงมั่นในการจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 

 
องคประกอบท่ี 2 : การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา      
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3:  วิทยฐานะของครูประจํา  

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความตองการของชุมชน และ
มีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหครูประจําในวิทยาลัยชุมชนทําการศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค
ความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนในทองถ่ิน  ดังน้ันการดํารงตําแหนงวิทยฐานะจึงเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของครูประจํา
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน  
     การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของครูประจําของวิทยาลัยชุมชน เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กําหนดใหครูประจําของวิทยาลัยชุมชนดํารงตําแหนง
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ทางวิชาการ โดยครูประจําที่มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญ
พิเศษ 

เกณฑมาตรฐาน :   

 รอยละของครปูระจําทีม่ีวิทยฐานะต้ังแตครูชํานาญการ ครูชํานาญการพเิศษ ครเูช่ียวชาญ ครเูช่ียวชาญ
พิเศษ รวมกัน ไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
       หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ อยูในระหวางรอยละ 5 – รอยละ 20  
จะเพิ่มอีก 1 คะแนน 
          หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ รอยละ 20 ข้ึนไปจะเพิ่มอีก 2 คะแนน 

ตัวอยางการคํานวณ 

วิทยาลัยชุมชนมีครูทั้งหมดจํานวน 13 คน เปนครูชํานาญการ จํานวน 7 คน ครูชํานาญการพิเศษจํานวน 1 คน 
วิธีคิด   รอยละของครูชํานาญการเทียบกับจํานวนครูทั้งหมด = (8/13)x100 = 61.54 
           ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน    เทียบ  (61.54/75) x 3 = 2.46  
           รอยละของครูชํานาญการพิเศษ =(1/13) x100 = 7.69 = 1                           
           ดังน้ันคิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 1 = 3.46 
 
หมายเหตุ :  1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยที่มอีายุการกอต้ังเกนิ 7 ปข้ึนไป 
       2. การนับจํานวนครูประจําใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

รอยละของครปูระจําทีม่ ี
วิทยฐานะต้ังแตครูชํานาญการ  
ครูชํานาญการพเิศษ ครู
เช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพเิศษ 
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 
คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
   หากมีครูชํานาญการพเิศษ  
ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญ
พิเศษ อยูในระหวางรอยละ 5 
– รอยละ 20 จะเพิ่มอีก 1 
คะแนน 
   หากมีครูชํานาญการพเิศษ 
ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญ
พิเศษ รอยละ 20 ข้ึนไปจะ
เพิ่มอีก 
2 คะแนน 

ตัวอยางการคํานวณ 
    วิทยาลัยชุมชนมีครูทั้งหมด 
จํานวน 13 คนเปนครูชํานาญ

การ 
 จํานวน 7 คน ครูชํานาญการ 
พิเศษจํานวน 1 คน 
วิธีคิด รอยละของครูชํานาญ
การข้ึนไปเทียบกบัจํานวนครู
ทั้งหมด = (8/13)x100 = 
61.54 
 

  ในปการศึกษา 2556  
วิทยาลัยชุมชนสระแกวม ี
ขาราชการครจูํานวนรวมทั้งสิ้น 14 
คน แยกเปน 
1. ครูผูชวย               2 คน 
2. ครู                      2 คน 
3. ครูชํานาญการ        8 คน 
4. ครูชํานาญการพิเศษ 2 คน 
* เดิมมีครูวิทยฐานะครูชํานาญการ 9 
คน  
ในปการศึกษา 2556  
เกษียณอายุจํานวน 1 คน คงเหลือ 8 
คน 
การคํานวณ 
    รอยละของครูประจําที่ม ี
วิทยฐานะต้ังแตครูชํานาญการข้ึนไป  
= (10 คน/14) x 100  
= รอยละ 71.43 นอยกวารอยละ 75 
เทียบบัญญัติ 
ไตรยางศ (71.43/75) x 3 
= 2.86                      
    รอยละของครูชํานาญการพิเศษ  
=  (2/14) x100 =14.29 ไดเพิ่มอีก 
1 คะแนน 
 
ดังน้ันคาคะแนนท่ีไดรับ 
เทากับ 2.86 + 1 = 3.86  
      
 

IQA 2.3-1-1   
เอกสารการบรรจุและการ
รายงานตัวเขารบัราชการของ
ครูประจํา  
IQA 2.3-1-2   
เอกสารการแตงต้ังใหไดรับ 
วิทยฐานะครูชํานาญการและ
ครูชํานาญการพเิศษ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก     

   คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการ        9 คน 
ครูชํานาญการพเิศษ 4 คน 

วิทยฐานะ 
 ครูชํานาญการ        9 คน 
 ครูชํานาญการพิเศษ 2 คน 

3.77 บรรลเุปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการ        8 คน 
ครูชํานาญการพเิศษ 4 คน 
(รวมของเดิม 2) 

วิทยฐานะ 
ครูชํานาญการ        8 คน 
ครูชํานาญการพเิศษ 2 คน 

3.46 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

นางอิญพิศชญาจ   สอาดเจริญ 
E-mail  :  Sopis.tim@hotmail.com 
โทร      :  089-2542088 

นางสาวนิภาพร  ทัติวงษ 
E-mail  :  moo_mou2@hotmail.com 

โทร      :  089-5334663 
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จุดแข็ง        

1. วิทยาลัยชุมชนสระแกว สงเสรมิสนับสนุนใหขาราชการครูไดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สงูข้ึน 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนไดสงเสริมสนับสนุน    
   ขาราชการในวิทยาลัยชุมชนไดจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยการจัดอบรมใหความรูเพื่อนําไปพัฒนา    
   ตนเอง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง   
          สนับสนุนใหขาราชการครทูําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่สามารถย่ืน 
ทําผลงานได 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
          การจัดอบรมทําผลงานทางวิชาการใน 2 ปที่ผานมาประเด็นการทําผลงานไมชัดเจน ทําให 
การนําความรูที่ไดรับไปพฒันาไมประสบความสําเร็จ เชน ใหนําปญหาการเรียนการสอนในแตละเรื่องที่ม ี
ปญหากับผลการเรียนของผูเรียนไปพัฒนาสรางนวัตกรรมเพือ่แกไขปญหา แตเมือ่เสนอนวัตกรรม ผูตรวจ
ผลงานวิชาการเสนอแนะใหจัดทําทกุเรื่องในรายวิชาที่สอน(สาขาบรหิารธุรกิจ) ซึ่งขัดแยงกันระหวางวิทยากร 
ที่อบรมพฒันาการทําผลงานทางวิชาการ กับคณะกรรมการผูตรวจผลงาน 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ควรทําความเขาใจ และ
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจผลงานทีเ่ขาใจบริบทการทํางานของวิทยาลัยชุมชน 
                                                                                  

องคประกอบที ่2 : การจัดการศกึษาระดบัต่ํากวาปริญญา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน   
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาครู
ประจําอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน 
นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของวิทยาลัย     

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน ที่สงเสริมหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ    
2. ครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ตามแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. มีการติดตามใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
4. มีการจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหครูประจําและ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาครูประจําและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ

พึงพอใจของครูประจาํและบุคลากรสายสนับสนุน ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญ
และกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 ผลการประเมิน 

ขอ มี เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1   มีแผนการบรหิาร
และการพัฒนาครู
ประจําและบุคลากร
สายสนับสนุน ที่
สงเสริมหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ    

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดจัดทํา 
แผนพัฒนาครูประจําและบุคลากร 
สายสนับสนุน โดยมีข้ันตอนการ 
ดําเนินงาน ดังน้ี 
       1. สํารวจความตองการ การ
พัฒนาศักยภาพรายบุคคลตามความ
ถนัดเฉพาะดานประกอบดวย ขาราชการ
ครู 14 คน พนักงานราชการ 14 คนรวม
ทั้งสิ้น 28คน 
        2. สรุปขอมูล เพือ่จัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากร 
          2.1 ศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน 
          2.2 ขอเลื่อนวิทยฐานะคร ู
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 คน 
ความรูที่ตองการพฒันา 8 เรื่อง (จัดตาม 
ลําดับ) ดังน้ี 1) การเสาวนาการเรียน 
การสอนรปูแบบวิทยาลัยชุมชน 2) การ 

IQA 2.4-1-1   
แบบสํารวจความตองการ 
IQA 2.4-1-2   
 ขอมูลตามแบบสํารวจความ
ตองการ 
IQA 2.4-1-3    
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ 2557 
IQA 2.4-1-4 รายงานการ
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกวประจําเดือนตุลาคม 
2556  ระเบียบวาระที่ 5.4   
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   จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) 3) 
เทคนิคการวัดและประเมินผล 
 4) การพัฒนาสือ่การเรียนการสอน  
5) จิตวิทยาการสอน 
6) เทคนิควิธีการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน
สําคัญ 7) การใชงานระบบสารสนเทศ 
ดานงานทะเบียนและวัดผล 8) การ
จัดทําหลักสูตร   
       3. นําแผนพัฒนาบุคลากร เสนอ 

ผูบริหารและสภาวิทยาลัยฯ เพื่อให
ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป2557(วาระที่ 5.4) 

 

2  ครูประจําและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกคน 
ไดรับการสงเสริมให
เขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองตาม
แผนอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 

 

  ปงบประมาณ 2557 วิทยาลัยชุมชน
สระแกว ไดสงเสริมสนับสนุนใหครู
ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ดําเนินการดังน้ี 
1.จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรจํานวน
เงินทัง้สิ้น 50,000 บาท เพื่อพฒันา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได
กําหนดไว  
2.จัดสงขาราชการและบุคลากรทุกคน
เขารับการอบรมพัฒนาอยางนอยปละ1
ครั้ง 

IQA 2.4-2-1   

 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ2557 โครงการ
พัฒนาบุคลากร 

หนา 47-49 

IQA 2.4-2-2   

เอกสารสรปุรายช่ือและขอมลู
ของ 

บุคลากรที่เขารับการอบรม
พัฒนา 

3  มีการติดตามใหครู
ประจําและบุคลากร
สายสนับสนุนนํา
ความรูและทกัษะที่
ไดจากการพฒันามา
ใชในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 
 

  มีการติดตามใหครปูระจําและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทกัษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ ดังน้ี 
   1. การรายงานผลการเขาอบรม
สัมมนา 
   2. การรายงานสรปุผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2557ซึ่งผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
และบรรลุเปาหมายทุกโครงการ 
   3. การแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ

IQA 2.4-3-1  

เอกสารรายงานการเขาอบรม
สัมมนา 

IQA 2.4-3-2  

เอกสารสรปุผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2557 

IQA 2.4-3-3  

 เอกสารคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 
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ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สําหรับขาราชการครู ประเมิน
ปละ 2 ครั้ง  
พนักงานราชการประเมินผลปละ 1 ครั้ง
ขาราชการครู ผลคะแนนทั้ง 2 ครั้งอยูใน 
ระดับดี-ดีเดน พนักงานราชการผล
คะแนน  อยูในระดับดี2 – ดีเดน1 
 

97/2553 ลงวันที่ 10 มีนาคม 

พ.ศ.2553  รายช่ือ
คณะกรรมการพจิารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

IQA 2.4-3-4   
 เอกสารคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 
98/2553ลงวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ.2553   เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราชการในวิทยาลัย
ชุมชน 
 
IQA 2.4-3-5 
เอกสารสรปุผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู
และพนักงานราชการประจําป
งบประมาณ 2557   

4.  มีการจัดสวัสดิการ
เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจใหครปูระจํา
และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สวัสดิการอํานวยความสะดวกเพือ่สราง
แรงจงูใจใหครูประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุนทํางานไดอยางมีความสุขและ
กอใหเกิดประสทิธิภาพ ดังน้ี 
1. สถานท่ีปฏิบัติงาน (อาคาร
อํานวยการ) 
1) จัดโตะ เกาอี้ สําหรบัน่ังปฏิบัติงาน 
2) จัดหาเครื่องปรบัอากาศ เพื่อระบาย
ความรอนอบอาว 
3) จัดหาอุปกรณเครื่องใชในการทํางาน
เชน คอมพิวเตอร  โนตบุค โปรเจคเตอร 
เครื่องถายเอกสาร 
4) เครื่องด่ืม เชน กาแฟ โอวัลติล  นํ้า
ด่ืมเครื่องเวชภัณฑปฐมพยาบาล 

IQA 2.4-4-1   
สภาพจรงิบรรยากาศ ภายใน
สถานที่ปฏิบัติงาน 
IQA 2.4-4-2   
 สภาพจรงิบริเวณรอบๆ 
IQA 2.4-4-3   
 สภาพจรงิภายในอาคารศูนย
วิทยบริการ 
IQA 2.4-4-4ชอมูลรายช่ือ
บุคลากรที่เขาพกัอาศัยบานพัก
ชองทางราชการ 
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5)หนังสือพมิพ ทีวี  เพื่อรับทราบ
สถานการณปจจบุัน 
6)หองนํ้าชาย/หญิง หองครัว 
2. บริเวณพ้ืนท่ีรอบ ๆ อาคาร 
1) จัดภูมิทัศน สวนหยอมสําหรับ
พักผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางาน 
2) จัดโตะเกาอี้หินออนสําหรบัการ
บริการประชาชนที่เขามาใชบริการ หรือ
นักศึกษา สําหรบัพักผอนชวงช่ัวโมงวาง 

    3) จัดหาถังขยะ ตามจุดตางๆ ทั้ง
ภายใน -ภายนอกอาคาร 
 4) จัดสถานที่สําหรบัจอดรถยนต 
รถจักรยานยนต 
3. อาคารศูนยวิทยบริการ 
   1) จัดบริการใหมีหองสมุด 
   2) หองไอทีชุมชน 
   3) หองศูนยภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน 
4) หองปฐมพยาบาลเบื้องตน 
5) หองคอมพิวเตอร 
4. บานพักทางราชการ 
สําหรับจัดใหขาราชการและพนักงานพกั
อาศัย ปจจบุันจัดใหขาราชการเขาพัก
อาศัย 
จํานวน  5 ราย 

 IQA 2.4-4-4   
ขอมูลรายช่ือบุคลากรทีเ่ขาพัก
อาศัยบานพักของทางราชการ 
  

5  มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณครูและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแล
ควบคุมใหครูประจํา
และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

  วิทยาลัยชุมชนสระแกว จัดบริการให
ความรูดานจรรยาบรรณครูและบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที ่
ดังน้ี 
  1. จัดอบรมสรางแนวทาง 
ความเขาใจเพื่อใชในทิศทาง 
เดียวกัน 
  2. จัดทําคูมือจรรยาบรรณคร ู

IQA 2.4-5-1   

โครงการประชุมพฒันาอาจารย
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 
และ2/2556 

 IQA 2.4-5-2  
เอกสารคูมือ 
  - ดานจรรยาบรรณคร ู
  - ดานการปฏิบัติงานของ
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และคูมือการปฏิบัติงานสําหรบับุคลากร
สายสนับสนุนและจัดประชุมบุคลากรทุก
เดือนเพื่อแนะนําใหความรูและแกไข
ปญหาจากการปฏิบัติงานในแตละดาน 

บุคลากร เชน งานทะเบียน   
งานวิชาการ   งานการเงิน 
บัญชี 
และพัสดุ งานกิจการนักศึกษา 

6  มีการประเมินผล
ความสําเรจ็ของ
แผนการบรหิารและ
การพัฒนาครูประจํา
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

 ดําเนินการประเมินผลความสําเรจ็ของ
แผน 
การบริหารและการพฒันาครปูระจําและ
บุคลากรสายสนับสนุนดังน้ี 
   1. แผน ครูประจําและพนักงาน
ราชการ ไดรับการอบรมพัฒนา 90% 
ผลการดําเนินงาน 100% 
   2. แผน ระดับความพึงพอใจของผูเขา
รับการอบรม ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนระดับ 5 ผลการประเมินอยูใน
ระดับ 
คะแนน 4.47 จาก คะแนนระดับ 5 

IQA 2.4-6-1  
 เอกสารสรุปขอมูลบุคลากรเขา
รับการอบรมสัมมนา 
IQA 2.4.6.2    
 รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัย 
ชุมชนสระแกว 
   

7  มีการนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุง
แผนหรือปรับปรงุ
การบริหารและการ
พัฒนาครูประจําและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรงุการบริหารและการพฒันาครู
ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนดังน้ี 
 1. นําขอเสนอแนะ จัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปใช 
พัฒนาในปงบประมาณถัดไป 
 2. เสนอแผนพฒันาบุคลากร 
ใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
และสภาวิทยาลัยชุมชนทราบ 
เพื่ออนุมัติแผนการพัฒนาฯใน 
ปงบประมาณถัดไป 
3. จัดทําโครงการพฒันาบุคลากรบรรจุ
ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2558 

IQA 2.4-7-1   
รายงานผลความพึงพอใจ 
(ประเด็นขอเสนอแนะ)  
IQA 2.4-7-2   
 รายงานการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชน เรื่องการเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากร (เดือน 
ตุลาคม 2557)ระเบียบวาระที่ 
4 เรื่องการเสนอแผนพัฒนา
บุคลากร) 
IQA 2.4-7-3  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2558 
โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน
สระแกว 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก   
   คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ  5  บรรลเุปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5คะแนน บรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

นางอิญพิศชญาจ   สอาดเจริญ 
E-mail  :  Sopis.tim@hotmail.com 
โทร      :  089-2542088 

นางสาวนิภาพร  ทัติวงษ 
E-mail  : moo_mou2@hotmail.com 
โทร      :  089-5334663  

 

จุดแข็ง        

  1. วิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดสงเสรมิสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรสายสนับสนุนไดมโีอกาส 
พัฒนาตนเองโดยการจัดหาวิทยากรที่มีความเชียวชาญมาอบรมพัฒนาใหและยังสงเสริมพัฒนาเพื่อใหมี
ศักยภาพย่ิงข้ึนโดยสงไปอบรมสัมมนาหรอืศึกษาดูงานทีส่วนราชการตนสงักัดเปนผูจัดและหนวยงานอื่น ๆ 
ดําเนินการจัดอบรม เพื่อใหมีความชํานาญย่ิงข้ึนอยางสม่ําเสมอ  

2. จัดที่พักของทางราชการใหเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทางลดความเสี่ยง และลดคาใชจาย
ในการครองชีพประจําวัน 

  3. นําปญหาการดําเนินงานมารวมกันประชุมเพื่อรวมกันวางแนวทางแกไข และนําเสนอสภาวิทยาลัยฯ 
รับทราบพรอมเสนอความคิดเห็น ตามลําดับ 
 

องคประกอบที ่2 : การจัดการศกึษาระดบัต่ํากวาปริญญา         
ตัวบงชี้ท่ี 2.5:  หองสมดุ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลัยและหนวยจัด
การศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  นอกเหนือจากการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนควรจัดบริการดานกายภาพอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบยีน เปนตน นอกจากน้ันยังจําเปนตองมี
สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในวิทยาลัย  
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หรือหนวยจัดการศึกษา สถานที่เรียนรู สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรม การใหบริการดานอาหาร บริการดาน
อนามัยเบื้องตน เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 
1.  มีการจัดบรกิารสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหแกใหผูเรียนเพือ่ประโยชนในการเรยีนรู 
2. มีบริการหองสมุดของวิทยาลัย มีระบบการสืบคนสิ่งเรียนรูภายในหองสมุด และมีการใหคําปรึกษา

การใชงานแกนักศึกษา 
3. วิทยาลัยมีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมและพรอมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด อุปกรณการศึกษาหรือมีบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และ
วิทยาลัยมีการติดตามความเหมาะสม ความพรอมดานกายภาพของหนวยจัดการศึกษา หรือหองเรียนหรือ
สถานที่เรียนรูภายนอก และมีบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน (ถามี) 

4. มีบริการดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในวิทยาลัย หนวยจัด
การศึกษา หองเรียนหรือสถานที่เรียนรู 

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัยและสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย อยางนอย
ในเรื่องประปา ไฟฟา และการจัดการขยะ  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมนิคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอที่ 3 หากวิทยาลัยไมมีหนวยจัดการศึกษา หรอืสถานทีเ่รียนรูภายนอก ไมตอง
ประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 1.  มีการจัดบรกิาร

สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาใหแกให
ผูเรียนเพือ่ประโยชน
ในการเรียนรู 

- มีการจัดบริการสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  
  ใหแกผูเรียนเพือ่ประโยชนในการเรียนรู     
  ไดแก  
1.1 มี “โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน  

เพื่อพอหลวง” ต.ทาเกษม ในวิทยาลยั
ชุมชนสระแกว มีคอมพิวเตอรใหผูมาใช
บรกิารจํานวน 16 เครือ่ง  
 

1.2 มีศูนย ICT ชุมชน สถานที่จัด กศน. ตา
พระยา มีคอมพิวเตอรใหผูมาใชบริการ

 
 
 
IQA_2.5_101 
- ภาพ “โครงการศูนยการ
เรียนรู ICT ชุมชนคอมพิวเตอร
พรอมระบบเครือขายวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวศูนย ICT ชุมชน 
- ภาพศูนย ICT ชุมชน สถานที่
จัด กศน. ตาพระยา 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จํานวน 16 เครือ่ง (รบัผิดชอบโดย กศน. 
ตาพระยา) 

1.3 โครงการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 
(ระบบการสอนทางไกล) E-learning
จํานวน 11 รายวิชา 
- รายวิชา ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 
- รายวิชา สระแกวศึกษา 
- รายวิชา วิถีไทย 
- รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่

การเรียนรู  (TQF 
- รายวิชา นโยบายสาธารณะและการ

วางแผน 
- รายวิชา การประกอบธุรกจิ 
- รายวิชา หลกัการตลาด 
- รายวิชา องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร 
- รายวิชา เครอืขายคอมพิวเตอร

เบือ้งตน (TQF) 
- รายวิชา หลกัการบัญชี 
- รายวิชา การประกอบธุรกจิชุมชน 

1.4 มีบริการทรพัยากรสารสนเทศ สําหรับ
ใหบริการกับนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 
- มีจํานวนหนังสอื 6,222 เลม 

        - มีจํานวนแผน CD/DVD 205 รายการ 

 
 
IQA_2.5_102 
-  เขาสูเวป  www.skcc.ac.th 
   เขาระบบ E-Learning 
   บทเรียนออนไลน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQA_2.5_103 
-รายช่ือหนังสือ และ รายช่ือ    
 CD และ DVD  
  

 2. 2. มีบริการหองสมุด
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย  มี
ระบบการสืบคนสิ่ง
เ รี ย น รู ภ า ย ใ น
หองสมุด และมีการ
ใหคําปรึกษาการใช
งานแกนักศึกษา 

2.1 มีบริการใหคําปรึกษาและชวยคนควาใน  
     หองสมุด  
- ภาคเรียนที่ 1/2556 มีผูเขาใชบริการ 379 คน  
- ภาคเรียนที่ 2/2556 มีผูเขาใชบริการ 560 คน 
- ภาคเรียนที่ 3/2556 มีผูเขาใชบริการ 438 คน 

  มี นางสาวเลิศลักษณ ดวงบาง 
เจาหนาที่บรรณารักษใหคําปรึกษา 
2.2 มีบริการสืบคนสิ่งเรียนรู ใน”ศูนยการ
เรียนรู ICT ชุมชนเพื่อพอหลวง” ต.ทาเกษม 
ในหองสมุด โดยมีคอมพิวเตอรสํ าหรับ
นักศึกษาและบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

IQA_2.5_201 
- เอกสารรายช่ือนักศึกษาเขาใช   
  บริการหองสมุด และหอง ICT 
 
 
IQA_2.5_202 
- หนังสือสัญญาจาง 
IQA_2.5_203 
- เอกสารรายช่ือผูเขาใชบริการ
“โครงการศูนยการเรียนรู ICT 
ชุมชนเพื่อพอหลวง” 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จํานวน 16 เครื่อง มีผูเขาใชบริการ 350 คน 
 มีนายจเร  แกวจันทรเพชร 
เ จ า ห น า ที่ ดู แ ล ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ              
เปนผูรับผิดชอบ 
จากแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการงานหองสมุดของผูเขาใชบริการ อยู
ในระดับ ดี 
      

 
 
IQA_2.5_204 
- หนังสือสัญญาจาง                 

 3. 3. วิทยาลัยมีบริการ
ดานกายภาพที่
เหมาะสมและพรอม
ตอการจัดการเรียน
การสอนและการ
พัฒนานักศึกษา เชน 
หองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
หองสมุด อุปกรณ
การศึกษาหรือมี
บริการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต และ
วิทยาลัยมีการ
ติดตามความ
เหมาะสม ความ
พรอมดานกายภาพ
ของหนวยจัด
การศึกษา หรือ
หองเรียนหรือ
สถานที่เรียนรู
ภายนอก และมี
บริการทีเ่อื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
(ถามี) 
 

- มีการใหบริการที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ไดแก  
-  ศูนย ICT ชุมชน  มีคอมพิวเตอรใหบริการ    
   ในการสืบคนขอมูล ในหองสมุด 16 เครื่อง 
- มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 หอง   
  มีจํานวนคอมพิวเตอร ทั้งหมด 80 เครื่อง   
  สามารถ เช่ือมตออินเตอรเน็ตพรอมอุปกรณ   
  วีดีโอ  โปรเจ็คเตอร ใชในการเรียนการสอน 
- มีการนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา  
ประจําทุกภาคเรียน ในดานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก (ความเหมาะสม
ของหองเรียน สภาพภูมิทัศน และความพรอม
ของสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน) 

 
 
IQA_2.5_301 
- ภาพศูนย ICT ชุมชน 
IQA_2.5_302 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  วิทยาลัยชุมชนสระแกว  
  จํานวน 3 หอง 
IQA_2.5_303 
- รายงานการนิเทศและติดตาม 
การจัดการศึกษา ปการศึกษา 
2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. 4. มีบริการดานงาน

ทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ทั้งใน
วิทยาลัย หนวยจัด
การศึกษา หองเรียน
หรือสถานที่เรียนรู 

-  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนดวยตนเอง
ผานระบบอินเทอรเน็ตไดที่ 
http://register.bcca.go.th  
-  มีบริการมมุ Self Service จัดเครื่อง
คอมพิวเตอรไวสําหรบันักศึกษาลงทะเบียน  
พิมพใบแจงการชําระเงิน  และประเมิน
ครูผูสอน 
-  นักศึกษาที่อยูหนวยจัดตางๆ  สามารถใช
ระบบบริการดานงานทะเบียน  เชน  ย่ืนคํา
รองตางๆ  ตรวจสอบผลการเรียน  เปนตน 

IQA_2.5_401  
- ระบบบริการนักศึกษาฯ
http://register.bcca.go.th 
IQA_2.5_402 
- เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องพิมพสําหรับบรกิาร
นักศึกษา 
IQA_2.5_403 
- ระบบบริการทั่วไป 

 5. 5. มีระบบรกัษา
ความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบ
วิทยาลัยและ
สาธารณูปโภค
ภายในวิทยาลัย 
อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา และ
การจัดการขยะ  

     มีระบบรักษาความปลอดภัยบริ เ วณ
โดยรอบจากบุคลากรรักษาความปลอดภัย
ของวิทยาลัยชุมชนสระแกว (รปภ) จํานวน 2 
คน และมีคําสั่งแตงต้ังใหบุคลากรมีหนาที่
รั กษา เวรทั้ งกลาง วันและกลาง คืนและ
วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีสาธารณูปโภค
ภายในวิทยาลัย ในเรื่องประปา ไฟฟา และ
เทศบาลเมืองสระแกวใหบริการการจัดการ
ขยะ 

IQA_2.5_501 
- บุคลากรรกัษาความปลอดภัย 
จํานวน 2 คน นายวินัย  ทิพย
จันทร  และ นายพลอย งาม
ละมอม 
IQA_2.5_502 
- คําสั่งแตงต้ังเวรกลางวัน และ 
เวรกลางคืน 
- คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 106/2555 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2555 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 119/2555 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 127/2555 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2555 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 137/2556 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2555 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 13/2556 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2556 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 31/2556 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2556 
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 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 44/2556 ลงวันที่ 27 
มีนาคม 2556 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 59/2556 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2556 

 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 90/2556 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 118/2556 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 157/2556 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 
 - คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ที่ 195/2556 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2556 
IQA_2.5_503 
- ภาพสาธารณูปโภคภายใน
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
IQA_2.5_504 
- ภาพการใหบริการรถเก็บขยะ
ของเทศบาลเมืองสระแกว 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6. 6. มีผลการประเมิน

คุณภาพของบริการ
ในขอ 1 – 5 ทุกขอ
ไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

- มีผลการประเมินคุณภาพของการบริการใน
ข อ  1 -5  ทุ กข อ ไม ตํ่ าก ว า  3 . 51  ได แ ก
แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 

IQA_2.5_601 
- รายงานผลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการใหบรกิาร
หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ป 2556 

 7. 7. มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพใน
ขอ 6 มาใชเปน
ขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนอง
ความตองการของ
ผูรบับริการ 

-นําผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
ของการบริการในขอ 1-5 ทุกขอไม ตํ่ากวา 
3.51 ไดแกแบบสอบถามความพึงพอใจการ
ใหบริการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
สระแกวมาปรับใช   ไดแกการปรับปรุ ง
หองสมุดเปนหองสมุดที่มีชีวิต  ระบบการ
ลงทะเบียนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนดวย
ตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต เพิ่มที่รองรับ
ขยะ ปรับภูมิทัศนดานหนาอาคารศูนยวิทย
บริการเพื่อเปนที่พักผอน  และมีเวรยามรักษา
ความปลอดภัย 

IQA_2.5_701 
 -จากภาพถาย 
 -จากสภาพจริงที่คณะกรรมการ

ประเมินเย่ียมชม 
 

 

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ หนวยวัด เปาหมาย การดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
2.5 หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลัยชุมชนและ
หนวยจัดการศึกษา 

ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 3  คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย 
นางสาวฐิติมา  มีชาง 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :  
นางสาวฐิติมา  มีชาง 
นางสาวภัทรนันท  ศิริไทย 
นางสาวเลิศลักษณ   ดวงบาง 

โทรศัพท : 089-9869923 โทรศัพท : 089-9869923 
E-mail:kati25211@hotmail E-mail:kati25211@hotmail 
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จุดแข็ง : 
 วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีความพรอมในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานทะเบียน      
งานสาธารณูปโภค และการรักษาเวรยาม 
  
จุดท่ีควรพัฒนา  : 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวควรมีการติดตามและประเมินคุณภาพของบริการ ผานระบบสารสนเทศ และ 
นําผลการประเมินมาพฒันาการจัดบริการดานกายภาพทีส่นองความตองการของผูรบับริการในปตอไป 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกว ขาดระบบสืบคนขอมูลภายในหองสมุด 
 
องคประกอบท่ี 2 : การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา      
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางทีก่ําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ยืดหยุนโดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบันหรือชุมชนภายนอกมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหา
ความรูของนักศึกษาเชนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐบนพื้นฐานภูมปิญญา
ทองถ่ิน เพื่อสรางประโยชนใหแกนักศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชน 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนนักศึกษาเปนสําคัญทุกหลกัสูตร 
2. ทุกหลกัสูตรมรีายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาตามทีก่ําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3. ทุกหลกัสูตรมรีายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรอืสิง่ประดิษฐบนพื้นฐานภูมิปญญา 

ทองถ่ิน เพื่อสรางประโยชนใหแกนักศึกษา ทองถ่ินและชุมชน 
4. มีการใหผูมปีระสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามสีวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลักสูตร 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจ แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

6. มีการพฒันาหรือปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินในขอ 5 และนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรอบถัดไป 
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ตัวเกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

ผลการประเมิน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนนักศึกษา
เปนสําคัญทุกหลกัสูตร 

1.ทุกหลักสูตรที่เปดสอน จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดมี
กระบวนการพฒันาหลักสูตรทีเ่นน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
 
 
2.งานวิชาการไดมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยเสนอเปนโครงการ
พัฒนาผูสอนหลกัสูตรอนุปริญญา    
ทุกภาคเรียนในปการศึกษา 2556              
       ภาคเรียนที่ 1/2556  มีผูเขารวม
ประชุมจํานวน  25  คน จากอาจารย
ผูสอนทั้งหมด 55 คน 7 สาขาวิชา 
แยกตามสาขาวิชาดังน้ี 
1.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 6 คน   
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3   คน   
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  4 คน   
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 4  คน   
5.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3  คน   
6.สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและ
การคาชายแดน 3 คน   
7.สาขาวิชาเกษตรอินทรีย  2  คน 
 
     ภาคเรียนที่ 2/2556  มีผูเขารวม
ประชุม  40  คน  จากอาจารยผูสอน
ทั้งหมด  64  คน 7 สาขาวิชา แยก
ตามสาขาวิชาดังน้ี 
1.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 8 คน   
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4  คน   
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  13 คน   
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 5  คน   

2.6.1-1 คูมือการ
ดําเนินการพฒันาและ
บรหิารหลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชน - Flow 
chart ข้ันตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 
2.6.1-2 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่  3/2556  วันที่10 
พฤษภาคม  2556 
2.6.1-3 รายงานการ
ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวครัง้ที่  5  
วันที่  27  พฤษภาคม 
2556 
2.6.1-4 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพผูสอนที่เนน
นักศึกษาเปนสําคัญ           
ภาคเรียนที่  1/2556 
 
 
 
2.6.1-5 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่  5/2556  วันที่ 
13  กันยายน  2556 
2.6.1-6 รายงานการ
ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวครัง้ที่  10  
วันที่ 22 ตุลาคม  2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 คน   
6.สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและ
การคาชายแดน 3 คน   
7.สาขาวิชาเกษตรอินทรีย 3  คน 
 
      ภาคเรียนที่  3/2556  มีผูเขารวม
ประชุม 34 คน จากอาจารยผูสอน
ทั้งหมด  64  คน  7 สาขาวิชา แยก
ตามสาขาวิชาดังน้ี   
1.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 7 คน   
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4  คน   
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  9 คน   
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 5  คน   
5.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2 คน   
6.สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและ
การคาชายแดน 4 คน   
7.สาขาวิชาเกษตรอินทรีย 3  คน 
 

2.6.1-7 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพผูสอนที่เนน
นักศึกษาเปนสําคัญ           
ภาคเรียนที่  2/2556 
2.6.1-8 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่  1/2556  วันที่ 
17  มกราคม  2556 
2.6.1-9 รายงานการ
ประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  ครั้งที่  2  
วันที่ 21กุมภาพันธ2557 
2.6.1-10 กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผูสอนที่
เนนนักศึกษาเปนสําคัญ           
ภาคเรียนที่  3/2556 
 

 2 ทุกหลักสูตรมรีายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษาตามที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตรมกีารจัดทํา รายละเอียด
ของรายวิชา(มคอ.3) เพื่อเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไดแก 
1.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 8 วิชา 
2.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  6  วิชา 
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  9  วิชา 
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  5  วิชา 
5.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  9  วิชา 
6.สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและ
การคาชายแดน  4  วิชา 
7.สาขาวิชาเกษตรอินทรีย   8  วิชา 

2.6.2-1     มคอ 3       
ทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่
สงเสริมใหนักศึกษาไดจัดทํา
โครงงานหรอืสิง่ประดิษฐบน
พื้นฐานภูมิปญญา 

ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่สงเสริมให
นักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรือ
สิ่งประดิษฐบนพื้นฐานภูมิปญญา 
ทองถ่ิน เพื่อสรางประโยชนใหแก

2.6.3-1  รายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทองถ่ิน เพื่อสรางประโยชน
ใหแกนักศึกษา ทองถ่ินและ
ชุมชน 
 

นักศึกษา ทองถ่ินและชุมชน อาท ิ
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน รายวิชา 
สระแกวศึกษา 
 
 

 4 มีการใหผูมปีระสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

ทุกหลักสูตรมผีูมปีระสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามาเปนอาจารย
พิเศษรวมจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวทุกหลักสูตร 
ประกอบดวย 
1.หลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง 
  ทองถ่ิน 24 รายวิชา 
2.หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
  7 รายวิชา 
3.หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป   
   5 รายวิชา 
4.หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอินทรีย  1  
  รายวิชา 
5.หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  
  8 รายวิชา 
6.หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ         
   โลจิสติกสและการคาชายแดน          
   3 รายวิชา 
7.หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    
   2 รายวิชา 
 

2.6.4-1 ทําเนียบ
อาจารยพเิศษวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 

 5 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษาโดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจ แตละรายวิชา
ตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา 
 โดยผลการประเมินในปการศึกษา 
2556 มีคาคะแนนเทากับ 4.26 จาก
คะแนนเต็ม 5 

2.6.5-1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทกุ
รายวิชา ปการศึกษา 
2556  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการพฒันาหรือปรบัปรุงการ

จัดการเรียนการสอนตามผล
การประเมินในขอ 5 และ
นํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรอบถัดไป 

มีการนําผลการประเมินไปใชเปน
ขอมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
พัฒนาศักยภาพผูสอน เพื่อสงเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง 

2.6.6-1 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพผูสอนที่เนน
นักศึกษาเปนสําคัญ           
ปการศึกษา 2556 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

3 1 1 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 3 3 บรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี    
นายณรัช  เจริญศิลป 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางสาวมะลิวรรณ  รัตนประภา 
นายภาคิน  ทองอรุณ 

โทรศัพท.................037-425-487 ตอ 25................ โทรศัพท.................037-425-487 ตอ 25............... 
E-mail…….…ajana11@outlook.com……………….. E-mail malila18@live.com 

 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ทุกหลกัสูตรควรใหนักศึกษาไดมีการฝกประสบการณการทํางานเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. ทุกหลกัสูตรควรสงเสรมิใหชุมชนมสีวนรวมในการทํางานวิจัย  
3. ควรมีการนําขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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องคประกอบท่ี  2  :  การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา  

ชนิดของต ัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :   คุณล ักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหมายถึงค ุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสำเร็จ
การศึกษา  ประกอบดวย 2 สวนคือคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ของแตละหลักสูตรคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดานไดแกดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรูดานทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการ
วิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และค ุณลักษณะของผูสำเรจ็การศึกษาตามความตองการของชุมชน 
ผ ูใชงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามล ักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใชหรือมี
ลักษณะเพิ่มเติมไดเชน 
การบริหารจัดการการเปนผูใฝรูใฝเรียนการกาวทันวิทยาการความสามารถในการประยุกตความรูกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ มาตรฐาน : 
1. ม ีการสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา ตามความตองการของชุมชนผูใช งาน 

หรือสถานประกอบการ ทุกหลักสูตร ทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
2. มีการนําผลจากขอ  1  มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล

การศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาตาม
ความตองการของ 
ช ุมชน ผูใชงานหรือสถานประกอบการ 

3. มีการสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อ
ตอ      การพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเรจ็การศึกษา 

4. มีการฝกงานของนักศึกษาทุกคนในสถานฝกงานท ี่ส ัมพันธกับสาขาวิชาตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และมรีะดับผลการเรียนในระดับไมนอยกวา  B  ไมนอยกวารอยละ  80  ของจํานวนนักศึกษา
ที่ฝกงาน 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามขอ 3 และขอ 4 
6. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานจากขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานใน

รอบ 
ปตอไป 
 7. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อใหสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญา  และนักศึกษาที่
เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอมดังกลาวจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในช้ันปทีห่น่ึงรายบุคคลไมตํ่ากวา  
2.00   
เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 
1 หรือ  2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบ 

  ทุกขอ 
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ผลการประเมิน 
 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 ม ีการสำรวจคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูสำเร็จการศึกษา ตาม
ความตองการของชุมชนผูใช งานหรือ
สถานประกอบการ     ทุกหลกัสูตร 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

มีการสํารวจคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษาโดยสงแบบ
สํารวจความพงึพอใจของ
ผูใชผูสําเรจ็การศึกษา  
ประจําปการศึกษา  2556  
ไปยังสถานประกอบการ  
หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่รบับัณฑิตของ
วิทยาลัยชุมชนเขาทํางาน  
ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก  (คาเฉลี่ย  4.29) 

IQA 2.7-1-1 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจของ
ผูใชผูสําเรจ็การศึกษา  
ประจําปการศึกษา  2556 
- สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน 
- สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป   

 2 มีการนําผลจากขอ  1  มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนการวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
ผูสำเรจ็การศึกษาตามความตองการ
ของช ุมชน ผูใชงานหรือสถาน
ประกอบการ 

มีนําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของผูสําเร็จ
การศึกษามาใชในการ
ปรับปรงุหลักสูตรจํานวน  
1  หลักสูตร  ไดแก  
หลักสูตรอนุปริญญา
บรหิารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  
หลักสูตรอื่นๆ  ยังไมมีการ
ปรับปรงุหลักสูตร 

IQA 2.7-2-1 เอกสาร
หลักสูตรอนุปริญญา
บรหิารธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้
ดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 

มีการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการ
ปรับปรงุระบบ
อินเทอรเน็ต  อุปกรณการ
เรียนการสอน  เจาหนาที่
ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สงเสริมให
บุคลากรเขารบัการอบรม  
ศึกษาหาความรูเพิม่เติม 
อาทิ  การอบรมเรื่องการ
แกไขปญหาอปุกรณและ
ระบบ 
 
 

IQA 2.7-3-1  แผนปฏิบัติ 
การวิทยาลัยชุมชน
สระแกว  ปงบประมาณ  
2557 
IQA 2.7-3-2  แผนพัฒนา
บุคลากร  ปงบประมาณ  
2557 
IQA 2.7-3-2  ระบบ 
อินเทอรเน็ต  
หองปฏิบัติการ  เจาหนาที่
ดูแลระบบ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัย
ชุมชน 

 4 มีการฝกงานของนักศึกษาทุกคนใน
สถานฝกงานท ี่ส ัมพันธกับสาขาวิชา
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และมี
ระดับผลการเรียนในระดับไมนอย
กวา  B  ไมนอยกวารอยละ  80  
ของจํานวนนักศึกษาทีฝ่กงาน 

นักศึกษาทุกคนฝกงานใน
สถานฝกงานที่ส ัมพันธกับ
สาขาวิชาตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และมีระดับ
ผลการเรียนในระดับไม
นอยกวา  B  คิดเปนรอย
ละ  100   

IQA 2.7-4-1  รายช่ือ
สถานที่ฝกงาน 
IQA 2.7-4-2  ผลการ
เรียนรายวิชาฝกงาน 
IQA 2.7-4-3  หลักฐาน
อื่นๆ  เชน  เกณฑการให
คะแนน  บันทึกการ
ฝกงาน  ผลงานนักศึกษา  
เปนตน     

 5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ขอ 3 และขอ 4 

มีการประเมินหลงัฝกงาน
โดยมีการประชุมสัมมนา
หลงัฝกงานเพือ่ใหผูเรียน
นําเสนอผลการฝกงาน  
ปญหา  และแนวทาง
แกไข 

IQA 2.7-5-1  ผลการ
ประชุมหลงัฝกงานของ
นักศึกษา   
IQA 2.7-5-2  ภาพถาย  
การฝกงานและการ
ประชุมสัมมนาหลังฝกงาน    

 6 มีการนําผลการประเมินการ
ดําเนินงานจากขอ 5 มาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการดําเนินงานในรอบป
ตอไป 

นําผลการประชุมหลงั
ฝกงานมาวิเคราะหโดย
ประชุมผูรบัผิดชอบ
หลักสูตร  และนําเสนอ
เขาวาระการประชุมสภา
วิชาการ  และสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

IQA 2.7-6-1  รายงาน
การประชุมสาขาวิชา 
IQA 2.7-6-2  รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่  1/2557  ที่  17 
ตุลาคม  2557 
IQA 2.7-6-1  รายงาน
การประชุมสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ครั้งที่  
10/2557  วันอังคารที่  
21  ตุลาคม  2557 

 7 มีการเตรียมความพรอมใหกบั
นักศึกษาเพื่อใหสามารถศึกษาใน
ระดับอนุปรญิญา  และนักศึกษาที่
เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอม
ดังกลาวจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในช้ันปที่หน่ึงรายบุคคลไมตํ่ากวา  
2.00   

มีการสอบวัดพื้น
ฐานความรูของนักศึกษา  
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
ตองเขาสู
กระบวนการพฒันา
ศักยภาพผูเรียนระดับ
อนุปรญิญา  โดยนักศึกษา
รอยละ  100  ที่เขาสู
กระบวนการเตรียมความ 

IQA 2.7-7-1  ผลการสอบ
วัดพื้นฐานความรูของ
นักศึกษา 
IQA 2.7-7-2  รายช่ือ
นักศึกษาที่ผาน
กระบวนการพฒันา
ศักยภาพผูเรียนระดับ
อนุปรญิญา 
 IQA 2.7-7-3  ผลการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พรอมดังกลาวมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในช้ันปทีห่น่ึง
รายบุคคลไมตํ่ากวา  2.00  

เรียนของนักศึกษา    

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี 
นางสาวนาฏยา   อุดมพันธ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางสาวชณชนก  หลักบึง 

โทรศัพท   08 5434 3905 โทรศัพท   08 1983 9921 
E-mail  nattaya41@hotmail.com E-mail  thitimar18@hotmail.com 
 
จุดแข็ง 
 1. มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกบัความตองการ  เอื้อกับชุมชน  และสถาน
ประกอบการ 
 2. มีสถานที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุม  และมอีุปกรณการเรียนการสอนพรอม 
 
แนวทางสงเสริมจุดแข็ง 
 มีการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกบัชุมชน  ผูใชงานหรือสถานประกอบการ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 เพิ่มกระบวนการมสีวนรวมกบัสถานฝกงานเพื่อกําหนดรายละเอียดการฝกงาน  และแนวทางการ
ประเมินผล  การฝกงานรวมกัน  และเพิ่มการเตรียมความพรอมหรือทักษะทีจ่ําเปนกอนการฝกงานใหกับ
นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
 1.  เพิ่มงบประมาณหรือจัดหาแหลงทุนดานการวิจัยพฒันาการเรียนการสอน 
 2.  สงเสริมใหบุคลากรหาความรูเพิ่มเติม  ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 
 3.  สรางความรวมมอืกับสถานประกอบการใหมากข้ึน  เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนเปนที่รูจักและเปนที่
ยอมรบั 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน       
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1: กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชน ควรจัดบริการดานตางๆ ใหผูเรียนและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมตอไปน้ี (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต     
(2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ แหลงทุนใน
การประกอบอาชีพ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาํเปน และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพในรูปแบบ
ตางๆ   

วิทยาลัยมีการสงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
    ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และดําเนินการตามแผนดังกลาว 
2. มีการจัดบริการใหคําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตรวมทั้งการจัดบรกิาร 

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอผูเรียนและศิษยเกา 
3. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกผูเรียน 
4. มีการสงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมและนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช อยางนอย 3 

กิจกรรมจากกิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะที่พึงประสงค  
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

5. มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  
 
 



57 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และดําเนินการตามแผน
ดังกลาว 

- จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันา
ผูเรียนทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และดําเนินการตามแผน  
 -มีผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไดแก  
ดานที่ 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานที่ 
2 ดานความรู   ดานที่ 3 ดานทักษะทาง
ปญญา  ดานที่ 4 ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  ดานที่ 5  ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารแล
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต
กิจกรรม/โครงการการพฒันานักศึกษา 
ประจําป 2556 

IQA  3.1-1-1  
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัย
ชุมชนสระแกวประจําป
งบประมาณ 2556 
IQA  3.1-1-2  
โครงการพัฒนาผูเรียนการ
สอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ   
กิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะที่
พึงประสงค   วันอาทิตยที่ 27 
เมษายน 2557 

 2. มีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตรวมทั้ง
การจัดบรกิารขอมลูขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอผูเรียน
และศิษยเกา 

จัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตรวมทั้งการจัดบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอผูเรียน
และศิษยเกาดังน้ี 
1. จัดกิจกรรม/โครงการปจฉิมนิเทศให
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  โดยใน
กิจกรรมไดเชิญตัวแทน   
   -ผูประกอบการในภาคเอกชนและ
ภาครัฐมาใหขอมลูวา “คุณลักษณะที่พึง่
ประสงค”ที่สถานประกอบการตองการ
รับเขาทํางานตองมีคุณสมบัติ 
   -มหาวิทยาลัยทีจ่ะรบันักศึกษาเขา
ศึกษาตอมาบรรยายและอธิบายขอมลู
การศึกษาตอใหกบันักศึกษา ไดแก 

 
 
 
 
IQA  2.1-2-1  
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  
ปการศึกษา 2556 
IQA  2.1-2-2  
คําสั่งโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว  
ปการศึกษา 2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
2. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิต   เชน กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา  การประกอบอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น  การบริการจัดหางาน  
การใหคําปรึกษา มีคําสัง่แตงต้ังอาจารย
ที่ปรกึษาทุกภาคเรียน   
3. มีการจัดบรกิารขอมลูขาวสารที่เปน
ประโยชนตอผูเรียนและศิษยเกาใน
หลากหลายชองทางไดแก การ
ประชาสมัพันธ ขาวสาร ขอมูล ในเว็บ
ไซดวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
www.skcc.ac.th   
ทาง facebook งานกจิการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว Activity 
Student skcc , facebook วิทยาลัย
ชุมชน บอรดประชาสัมพันธ   
จดหมายขาว  การประชุมคณะกรรมการ
นักศึกษา   

 
 
 
 
 
IQA  2.1-2-3 
คําสั่งอาจารยทีป่รกึษา        
 ปการศึกษา 2556 
 
 
IQA  2.1-2-4 
www.skcc.ac.th   
http://www.facebook.co
m/ 
studentskcc    facebook 
งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว Activity 
Student skcc 
- 
http://www.facebook.co
m/ 
Studentskcc  facebook 
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
IQA  2.1-2-5  
ภาพบอรดประชาสมัพันธ 
IQA_3.1_205  
จดหมายขาว 
IQA  2.1-2-6 
ภาพกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการนักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3. มีการจัดกิจกรรมใหความรู

แล ะทั กษะกา ร ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาใหแก
ผูเรียน 

    จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกผูเรียน 
โดยสงตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรเขา
รวมโครงการอบรม “สรางความรูความ
เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับนิสิตนักศึกษาไปใชในการดําเนิน
กิจกรรม” วันที่ 8  กุมภาพันธ 2556 ณ 
หองนํ้าตาลจีน ช้ัน 2  อาคารสัมมนา
คารบางปะกงมารค มหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  -เข าร วมโครงการ เครือข ายความ
รวมมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางวันที่ 6-7กุมภาพันธ 2557 ณ 
อ า ค า ร สั ม ม น า ค า ร บ า ง ป ะ ก ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  บาง
คลา 

IQA_3.1-3-1  
หนังสือเขารวมประชุม
โครงการ “สรางความรูความ
เขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกันนิสิตนักศึกษา
ไปใชในการดําเนินกจิกรรม” 
IQA_3.1-3-2  
โครงการฝกอบรมสรางความรู
ความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับ
นักศึกษา 
IQA_3.1-3-3  
ภาพกิจกรรมการฝกอบรม
สราง  ความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับนักศึกษา 
IQA_3.1-3-4  
เกียรติบัตรผานการฝกอบรม 
ความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับ
นักศึกษาโครงการสรางความรู
ความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับนิสิต
นักศึกษาไปใชในการดําเนิน
กิจกรรม 
IQA_3.1-3-5  
หนังสือเชิญ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎราชนครินทร ที่ ศธ 0548/ 
ว.72 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2557 เรื่อง ขอเชิญเขารวม
โครงการเครือขายความ
รวมมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
IQA_3.1-3-6  
ภาพกิจกรรมการเขารวม
โครงการ 
IQA_3.1-3-7   



60 
 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
    เกียรติบัตรโครงการเครือขาย

ความรวมมือการประกัน
คุณภาพการศึกษากับการ
พัฒนาสูบัณฑิตที่พึง่ประสงค  
  IQA_3.1-3-8 
รูปเลมสรุปโครงการเครือขาย

ความรวมมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

 4. มีการสงเสริมใหผูเรียนจัด
กิจกรรมและนําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใช 
อยางนอย 3 กิจกรรมจาก
กิจกรรมตอไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค  
- กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิง่แวดลอม 
- กิจกรรมเสรมิสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      สงเสรมิใหผูเรียนจัดกจิกรรมและ
นําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
ดังน้ี 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
     -   กิจกรรมปจฉิมนิเทศพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 
      -   กิจกรรมไหวครู รับนอง สงพี่ 
      -   กิจกรรมกีฬาสสีัมพันธ 
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา เขามามสีวน
รวม เนนการจัดกจิกรรมการเรียนรูใน
การใชจากความหลากหลายของ
นักศึกษา ในดานอาชีพ  อายุ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ         

IQA_3.1-4-1  
กิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะที่
พึงประสงค (กีฬาสสีัมพันธ)  
IQA_3.1-4-2  
โครงการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานตกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษา 
IQA_3.1-4-3  
กิจกรรมพัฒนาคุณลกัษณะที่
พึงประสงค (กิจกรรมไหวครู 
รับนอง             สงพี่)  
IQA_3.1-4-4  
ภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ป 2556 
 กิจกรรมไหวครู รับ

นองสงพี ่
 กิจกรรมการบูรณา 

การงานดานทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานตกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา
และงานกจิการนักศึกษา 
 กิจกรรมการแขงขัน 

กีฬาสีสัมพันธ 
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 5. มีการประเมินความสําเรจ็

ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกจิกรรมพฒันา
ผูเรียน 

-  ประเมินความสําเร็จของโครงการ /
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
วัตถุประสงคแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน   

IQA  3.1-5-1  
แผนกิจกรรมพฒันาผูเรียน
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
IQA  3.1-5-2  
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ประจําป
งบประมาณ 2556 

 6. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรอืปรับปรงุ
การจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนา 

      -  นําผลการประเมินการจัด
กิจกรรม/โครงการ นําเสนอตอการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน และไดนําขอเสนอแนะการกผล
การประเมินเพือ่มาพฒันากิจกรรมให
ผูเรียนในครั้งตอไป เชน กิจกรรมวัน
สงกรานต ในป 2555 ผูเขารวมไดแก
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว และใน
ป 2556 ไดนํานักศึกษาจากสถานทีจ่ัด
การศึกษานอกที่ต้ังเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวขางตน 

IQA  3.1-6-1  
- รายงานโครงการ / กิจกรรม
วันสงกรานต 
IQA  3.1-6-2  
- ระเบียบวาระการประชุม
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ป 
2557 
ครั้งที่ 5/2557  วันศุกรที่ 23 
พฤษภาคม 2557 
IQA  3.1-6-3  
- ภาพกิจกรรมการพฒันา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว ป 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย 
นางสาวฐิติมา  มีชาง 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :  
นางสาวฐิติมา  มีชาง 
นางสาวภัทรนันท  ศิริไทย 
นางสาวเลิศลักษณ  ดวงบาง 

โทรศัพท : 089-9869923 โทรศัพท : 089-9869923 
E-mail:kati25211@hotmail E-mail:kati25211@hotmail 
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จุดแข็ง :  
1. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว สวนใหญเปนผูที่มงีานทําและมปีระสบการณ จงึทําใหการจัด 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและเขาใจในการทํากิจกรรมรวมกันไดดี 
2. กิจกรรมที่ทํารวมกับชุมชนวิทยาลัยชุมชนสระแกวจะไดรบัความรวมมือดีมากจากคนในชุมชน 
3. วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกที่ดําเนินโครงการประกันคุณภาพให

สถานบันอุดมศึกษาไดเขารวมอยางตอเน่ือง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนสระแกวควรสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการอยางเพียงพอ

และตอเน่ือง 
2. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกวใหการสนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับเครือขายอุดมศึกษา

ภาคตะวันออก 
3. นักศึกษาสวนใหญใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  : 

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการจัดกจิกรรมมากในแตละภาคเรียนจึงทําใหกระทบการจัดการเรียนการ
สอนในบางรายวิชาที่ไมสามารถบรูณาการในรายวิชาน้ันๆ ได  และชวงระยะเวลาในการทํากจิกรรม
พัฒนานักศึกษาสวนมากเปนวันเสาร – อาทิตย จึงทําใหกระทบการจัดการการเรียนการสอน 

2. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว สวนใหญเปนผูมีงานทําแลว จึงทําใหบางกจิกรรมที่จัดในวันปกติ 
จันทร – ศุกร  นักศึกษาจะเขารวมกจิกรรมไดนอย 

3. การเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนสระแกว เปนชวงเวลาสัน้ ๆ  ดังน้ันการจะสรางทีมงานและแกน
นํานักศึกษาที่มีความเข็มแข็ง ไดยากเพราะนักศึกษาพอมีประสบการณในการทํากจิกรรมกส็ําเรจ็
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแกว ไป  

4. ควรเพิ่มกจิกรรมการประกันคุณภาพบรรจุไวในแผนพฒันานักศึกษาในปตอไป 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปรับปรุง 
1. ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนสระแกวควรสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษาใหมีการบรูณาการรวมกบัการ

จัดการเรียนการสอน 
2. วิทยาลัยชุมชนสระแกวควรบรรจกุารเขารวมกจิกรมนักศึกษาที่เปนหลกัไวในงานทะเบียนวาผาน

หรือไมผาน เพราะนักศึกษาจะไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม 
3. การจัดปฏิทินการศึกษาควรจัดเพือ่การทํากิจกรรมนักศึกษานอกจากการจัดการเรียนการสอนในชวง 

16 สัปดาห 
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องคประกอบท่ี 4 : การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองสนสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมปิญญาทองถ่ิน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนตองมีการบรหิารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีม่ีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานทีเ่ปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนทีก่ําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยการสงเสริมและพฒันาสมรรถนะแกครปูระจํา
และทีมวิจัยและการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนเนนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือจากชุมชน  
 
เกณฑมาตรฐาน :  
 1. มีระบบกลไกในการสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนการวิจัย   
                ของวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีระบบกลไกลสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในชุมชนเกี่ยวของ และ 
                ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 3. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับการเรียนการสอน 
 4. มีการพฒันาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
ครูประจํา  
 5. มีการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการใชประโยชนจากงานวิจยัจากผูที่เกี่ยวของและนําผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1หรือ 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการประเมิน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีระบบกลไกในการสงเสริมงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนการวิจัยของวิทยาลัยและดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด 
 

1.1จัดทําระบบการสงเสริม
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ซึ่งบรรจุแนวทาง ข้ันตอน
และหลักเกณฑในการ
สงเสริมดานการวิจัยเปน  
Flow chart ในคูมือจัดทํา
งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
1.2 วางแผนดานงานวิจัย
และงานสรางสรรคกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 
และแผนยุทธศาสตร
วิทยาลัยชุมชน 
1.3 แตงต้ังคณะกรรมการ 
การสงเสรมิงานวิจัยและ
งานสรางสรรคเพื่อ
รับผิดชอบในการวาง
แผนการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรงุ
แผนการวิจัยของวิทยาลัย  
1.4 ประกาศแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจ
พิจารณาคุณภาพของ
งานวิจัยในสาขาตาง ๆ 

1.5 จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติวิจัย

หรืองานสรางสรรค เพื่อให
สามารถดําเนินงานดาน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค
ไดอยางมีประสทิธ์ิภาพ   

IQA 4.1-1-1    
คูมือจัดทํางานวิจัย
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว  
IQA 4.1-1-2    
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
งบประมาณ 2556  
 IQA 4.1-1-3   
แผนยุทธศาสตร
วิทยาลัยชุมชน 
งบประมาณ 2556  
 IQA 4.1-1-4   
คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 
สงเสริมงานวิจัย
และงานสรางสรรค
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว ที่ 
135/2556 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 56  
IQA 4.1-1-5   
ประกาศแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิเพือ่
ตรวจพิจารณา
คุณภาพงานวิจัย 
ลงวันที่ 29 
กันยายน 2556   
IQA 4.1-1-6   

งบประมาณ
วิทยาลัยชุมชน

สระแกว 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีระบบกลไกลสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในชุมชน
เกี่ยวของ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2.1 มี Flow chart      
การเผยแพรผลงานวิจัยใน
คูมือจัดทํางานวิจัย 
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
2.3 มีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยเรื่อง          
การพัฒนาหลักสูตรการ
แปรรปูผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลงัเพือ่เพิม่มลูคาลง
ในเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการประกันคุณภาพกา
ศึกษา เครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก            
2.2 มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยในเว็บไซตของ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  

IQA 4.1-2-1  
คูมือจัดทํางานวิจัย
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว  
IQA 4.1-2-1  
เอกสารเอกสาร
แนวปฏิบัติที่ดีดาน
การประกันคุณภาพ
กาศึกษา เครือขาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออก           
IQA 4.1-2-3 
เว็บไซตวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  
 

 3. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใช
กับการเรียนการสอน 

3.1 วิทยาลัยชุมชน
สระแกวมกีารนํา
ผลการวิจัยมาปรบัใชกับ
การเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ อาทิเชน  
รายวิชา หลักการตลาด   
ไดนําผลการวิจัย เรือ่ง   
การพัฒนาหลักสูตรการ
แปรรปูผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลงัเพือ่เพิม่มลูคา  
ไปใชในการสอนในรายวิชา  
ใหนักศึกษาไดสราง
ผลิตภัณฑเพื่อนําไปทํา
การตลาดตอไป 

IQA 4.1-3-1 
มคอ.3 รายวิชา 
หลักการตลาด 
IQA 4.1-3-2 
รูปถายกจิกรรมการ
เรียนการสอน  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. มีการพฒันาศักยภาพดานการวิจยัหรือ

งานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกครปูระจํา 

4.1 ดวยปรัชญาและ    
พันธกิจของวิทยาลัย ตอง
สงเสริมใหบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนทําวิจัย 
4.2 ศักยภาพของบุคลากร 
มีความพรอมในการทําวิจัย 
โดย   
    - บุคลากรครู  สําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาโท 
100 % 
    -  บุคลากรมีความรู
พื้นฐานในการทําวิจัย  
4.3 มีการวิเคราะห
ศักยภาพชุมชนเพื่อทํางาน
วิจัย   
4.4 จัดทําคูมือแนวทางการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนของ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
เพื่อใหขาราชการครูใชเปน
แนวทางในการศึกษาหา
ความรูในเรื่องการวิจัยใน
ช้ันเรียน  
4.5 จัดทําคูมือจัดทํา
งานวิจัยวิทยาลัยชุมชน 
สระแกว มเีน้ือหาดาน
นโยบาย ทิศทาง และ
แนวทางการสงเสริมและ
บรหิารงานวิจัยดาน
จรรยาบรรณนักวิจัย 
จริยธรรมการวิจัยและ
มาตรฐานงานวิจัย 
ลักษณะโครงการวิจัย   
การขอทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

IQA 4.1-4-1  
ปรัชญาและพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 4.1-4-2 
ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยชุมชน  
IQA 4.1-4-3 
การวิเคราะห swot 
ของชุมชน  
IQA 4.1-4-4  
คูมือแนวทางการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน  
IQA 4.1-4-5  
คูมือจัดทํางานวิจัย
วิทยาลัยชุมชน 
สระแกว  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 5. มีการสนับสนุน

งบประมาณจาก
แหลงทุนภายนอก
เพื่อเปนทุนวิจัยหรอื
งานสรางสรรค 

ในปการศึกษา 2556 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยจากเครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 150,000 บาท 
ในการสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารจากกลวยนํ้าวาของกลุมสตรี
แมบานองคการบริหารสวนตําบลทบัพริก อ.
อรัญประเทศ จ.สระแกว  
โดยมี วาที่ร.ต.ฐิติพงศ ปญญาคํา ขาราชการครู
วิทยาลัยชุมชนสระแกวเปนหัวหนาโครงการ 
และทางเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ม.
บูรพา ไดโอนเงิน จํานวน 150,000 บาท เขา
บัญชีของวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
 

IQA 4.1-5-1 
สัญญาการขอรับทุนวิจัย 
IQA 4.1-5-2 
สําเนาบญัชีธนาคารการ
รับเงินสนับสนุนการวิจัย 
จํานวน 150,000 บาท   
  
 

 6. มีการติดตามและ
ประเมินผลการใช
ประโยชนจาก
งานวิจัยจากผูที่
เกี่ยวของและนําผล
การประเมินไป
ปรับปรงุการ
สนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว มีการติดตามการใช
ประโยชนจากงานวิจัย เชน โรงเรียนหนองนํ้า
ใส  อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว  ไดนําผลการวิจัย
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมันสําปะหลงัเพื่อเพิม่มลูคา ไปใชในการ
สอนนักเรียน เปนความรูเสริมนอกจากบทเรียน  
และเปนการสงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียน
โดยกลุมชุมชนหนองนํ้าใส เปนผูเผยแพรความรู
จากการวิจัย   

IQA 4.1-6-1 หนังสือ
ขอบคุณจากกลุมชุมชน  
IQA 4.1-6-2 
รูปถายกจิกรรมของ
โรงเรียนหนอนนํ้าใส     
อ.วัฒนานคร  
จ.สระแกว 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเปาหมาย 

6  ขอ 4  ขอ 3 ไมบรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6  ขอ 6  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
นางสาวพชรกร  ปญญา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางสาวพชรกร  ปญญา  

โทรศัพท 
082 – 980 -9290 

โทรศัพท 
082 – 980 -9290 

E- mail 
Baiting_7@hotmail.com 

E- mail 
Baiting_7@hotmail.com 

 

จุดแข็ง 
1. มีปราชญทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิอยูในพื้นที ่
2. เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกสงเสรมิสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการวิจัย 
3. มีการทําฐานขอมลูเกี่ยวกับปราชญ และผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน 
4. มีการเก็บรวบรวมองคความรูจากปราชญเพือ่ใชจัดทําเปนขอมูลในการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการสํารวจขอมลูเกี่ยวกับปราชญและผูทรงคุณวุฒิและองคความรูในทองถ่ินอยางตอเน่ือง  
2. ควรมีการจัดระบบขอมลู เกี่ยวกบัปราชญและผูทรงคุณวุฒิและองคความรูในทองถ่ินอยางเปน

ระบบ  เพื่องายตอการคนหา  และการจัดหาขอมลูเพิม่เติม  
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  : ความสามารถในการใหบรกิารทางวิชาการเพือ่สงเสรมิความรวมมือ เพื่อการพัฒนาหรอื

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและชุมชน โดยออกแบบการจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการระดับบุคคล

ชุมชนและทองถ่ิน ซึง่มีรปูแบบหลากหลาย ยึดหยุนและไมทบัซอนกบัหนวยงานอื่นและสามารถตอบสนอง

ความตองการทัง้มิติเศรษฐกจิและสังคม มิติการสรางผูประกอบการ การเสรมิสรางรายได ความสงบสันติสุขใน

ชุมชนอยางมีคุณภาพศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน พิจารณาไดจาก (1)ประโยชน

หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2)การสรางความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกและ(3)ความรูที่

เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันทั้งภายในภายนอกวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน  

 1.มีการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ

ทางวิชาการ 

2.มีการใหบริการวิชาการตามแผนทีก่ําหนดไวในขอ1 

3.ผูผานการศึกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบติังานหรอืพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางนอย

รอยละ 80 

4.มีการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอชุมชน 

5.มีการนําผลประเมินในขอ4 ไปปรับแผนหรือกจิกรรมที่ใหบริการวิชาการ 

6.มีการพฒันาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนและเผยแพร

สาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3ขอ 
มีการดําเนินการ 

4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6ขอ 
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ผลการประเมิน  

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจความ

ตองการของชุมชน
เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการ 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดสํารวจศึกษาความ
ตองการของชุมชน เพื่อทราบความตองการ
ของชุมชนและดําเนินการไดสอดคลองและ
ตรงกบัความตองการของชุมชนโดยสํารวจ
ความตองการทางดานการบรกิารวิชาการ
จากวิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดปฏิบัติ 4 
กิจกรรม คือ 
1.ดําเนินการสัมภาษณตัวแทนชุมชนเพื่อ
ศึกษาความตองการของชุมชนตามโครงการ
ศึกษาความตองการโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุขสรางรอยย้ิมใหประชาชน 
2.สงหนังสือราชการไปยังวิทยาลัยชุมชนทั่ว
ประเทศ 19 แหง เพื่อสํารวจความตองการ
การฝกอบรมความรูดานเกษตรอินทรียโดย
โครงการจัดต้ังสถาบันการเรียนรูเกษตร
อินทรีย 
3.วิเคราะหสภาพปญหาเชิงพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกบัชุมชน(Project Based) 
4.สํารวจความตองการของชุมชนในการ
ฝกอบรมหลักสูตรพฒันาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

IQA5.1-1.1 แบบสัมภาษณ 
โครงการศึกษาความ
ตองการโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุขสรางรอยย้ิมให
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
IQA5.1-1.2 
หนังสือราชการที่ ศธ 
0504.07/ว842 ลงวันที่ 23 
ธ.ค. 2556 เรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพ
สถาบันการเรียนรูเกษตร
อินทรียวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
IQA5.1-1.3 แบบสํารวจ
ความตองการของชุมขนใน
การฝกอบรมหลกัสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสราง
ประสบการณดานอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 2 มีการใหบริการ
วิชาการตามแผน 
ที่กําหนดไวในขอ1
ในปงบประมาณ 
2557  

 2.1 ดําเนินกิจกรรมโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุขสรางรอยย้ิมใหประชาชนและ
โครงการสระแกวผกูใจประสานใหบรกิาร
ประชาชน 
2.2 ดําเนินการกิจกรรมโครงการถายทอด
องคความรู ดังน้ี  
   2.2.1วิทยาลัยชุมชนนาน เรื่อง การผลิต 

IQA5.1-2-1  
เอกสารสรปุผลการ
ดําเนินการโครงการบําบัด
ทุกขบํารงุสุขสรางรอยย้ิมให
ประชาชน”และโครงการ
สระแกวผูกใจประสาน
ใหบรกิารประชาชน โดย
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
อาหารหมักอินทรีย โดยเกษตรกรผูเขารบั
การอบรมไดรับความรูและฝกปฏิบัติจรงิ
เกี่ยวกับการผลิตอาหารหมักอินทรีย เพื่อใช
ในฟารมปศุสัตวของตนเอง 
    2.2.2วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เรื่อง 
การปลูกขาวอินทรีย โดยเกษตรกรผูเขารับ
การอบรมไดรับความรูเด่ียวกับการจัดการ
การปลูกขาวอินทรีย โดยใชปจจัยการผลิต
ในระบบอินทรียในที่นาดอน ลดคาใชจายใน
ครัวเรือนดานสารเคมี  
    2.2.3วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง 
การทําปุยหมกั เกษตรกรผูสนใจไดมีความรู
เกี่ยวกับการทําปุยหมักอินทรียโดยใชวัสดุ
จากวัชพืชเหลือใช คือผักตบชวา ซึ่งเปน
วัสดุทองถ่ินทีม่ีมากในเขต บานแพว 
สมุทรสาคร   
2.3 ดําเนินงานโครงการพฒันาผลิตภัณฑ
จากมันสําปะหลงัสรางมูลคาสูชุมชนที่บาน
หนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จงัหวัด
สระแกว 
2.4 ดําเนินงานหลกัสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน  29 หลักสูตร 
มีผูเขารับการอบรมจํานวน  1,024  คน 

กลุมงานจัดการศึกษาและ
พัฒนาวิชาการ และกลุม
งานสถาบันการเรียนรู
เกษตรอินทรียวิทยาลัย
ชุมชน วิทยาลัยชุมชน
สระแกว 

 3 ผูผานการฝกอบรม
สามารถนําความรูที่
ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางนอยรอยละ 
80 

 1.มีการติดตามผลการจัดฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณ
ดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตรอยละ 
4.65 
2.มีการติดตามผลการจัดฝกอบรมใน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
สรางมูลคาสูชุมชนรอยละ 95.71  
 

IQA5.1.-3-1 รายงานผลการ
สํารวจความพงึพอใจการ
ใหบรกิารของวิทยาลัยชุมชน
สระแกว  
รายงานการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรฝกอบรม
หลงัจบช่ัวโมงสุดทาย  

 4. มีการประเมิน
ประโยชนหรือ
ผลกระทบของการ
ใหบรกิารวิชาการ
ตอชุมชน 

  การดําเนินงานบริการวิชาการมีการ
ประเมินประโยชนในแตละโครงการดังน้ี  
1.โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขสรางรอยย้ิม
ใหประชาชน   ประชาชนไดรับขาวสาร
ขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย มีการ

IQA5.1-4-1  
รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจการใหบริการของ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจใน
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประชาสมัพันธอยางตอเน่ืองใน การ
ใหบรกิารของวิทยาลัยชุมชนสระแกว ได
สรปุผลการสํารวจความพึงพอใจ 
รอยละ4.89 
2.การดําเนินกจิกรรมโครงการถายทอดองค
ความรู ดานเกษตรอินทรีย ซึ่งสถาบันการ
เรียนรูเกษตรอินทรีย ไดรวมพัฒนาหลกัสูตร
ใหกับเครือขาย วิทยาลัยชุมชน  3 แหง 
3.การดําเนินงานโครงการพฒันาผลิตภัณฑ
จากมันสําปะหลงัสรางมูลคาสูชุมชน ไดรับ
ความรวมมือจากโรงงานเอี่ยมบูรพาซึ่งเปน
องคกรภาคเอกชน  เปนการสงเสริมให
ประชาชนมีอาชีพและสรางรายได 
4.การดําเนินงานหลักสูตรพฒันาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยผลของการดําเนินโครงการจัดบริการฯ 
ดังกลาวมผีูเขารับการฝกอบรม จํานวน 
1,024 คน และมีผูผานการฝกอบรม จํานวน 
1,024 คนมีการติดตามผลการฝกอบรมเพือ่
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
กิจกรรมที่ใหบรกิารทางวิชาการแกชุมชน
ภายใตกิจกรรมการนิเทศและติดตามการจัด
การศึกษาหลักสูตรฝกอบรม และการ
ติดตามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพฒันา
ทักษะและเสริมสรางประสบการณดาน
อาชีพและคุณภาพชีวิต ภายใตโครงการ
จัดบรกิารหลกัสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ในช่ัวโมงสุดทายของการ
ฝกอบรม และระยะเวลา 3 เดือนหลงัจาก
อบรม โดยใชแบบฟอรมติดตามผูผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรพฒันาทักษะและ
เสริมสรางประสบการณดานอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ตามที่สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนกําหนด  นอกจากน้ี วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ยังไดประเมินความพึงพอใจ

การใหบริการ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ตอการเขารับบริการการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณ
ดานอาชีพและคุณภาพชีวิต  โดยใช
แบบสอบถามจากสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน  เพื่อใหผูเขาฝกอบรมแสดงความ
คิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแตละหลักสูตร  เมื่อผูเขารับการฝกอบรม
ตอบแบบสอบถาม  คณะทํางานไดนําผล
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการฝกอบรมมาใชในการ
ปรับปรงุและแกไขการจัดการฝกอบรมใน
ครั้งตอไป 
  

 5. มีการนําผลประเมิน
ในขอ4 ไปปรับแผน
หรือกิจกรรมที่
ใหบรกิารวิชาการ 

 1.ในป 2556 วิทยาลัยชุมชนไดลงพื้นทีเ่พื่อ
ศึกษาความตองการของชุมชนซึง่ชุมชน
ตองการพฒันาอาชีพ และในป 2557 มีการ
พัฒนาตอยอดโครงการจัดการความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดาน
การเกษตร ไดแกโครงการ 
   1.1โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลงัสรางมูลคาสูชุมชน 
   1.2โครงการปลูกลําไยอินทรีย 
   1.3 หลักสูตรชวยเหลือคนพิการ 
2.นําผลที่ไดจากการประเมินเพือ่จัดวางแผน
ในการใหบริการพฒันาทักษะและเสรมิสราง
ประสบการณดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประจําป งบประมาณ 2557 

IQA5.1-5-1 
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2556 และ
2557 

 6. มีการพฒันาความรู
ที่ไดจากการ
ใหบรกิารทาง
วิชาการและ
ถายทอดความรูสู
ชุมชนและเผยแพร
สาธารณชน 

 มีการพัฒนาโครงการพฒันาผลิตภัณฑจาก
มันสําปะหลังสรางมลูคาสูชุมชน โดย
ถายทอดสูชุมชนหนองนํ้าใส อ.วัฒนานคร    
จ.สระแกว จํานวน 35 คน   

IQA5.1-6-1 
แผนพับองคความรู เรือ่ง 
ขนมทองมวน ลอดชอง
สิงคโปร ขนมผงิ ขาวเกรียบ  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้1  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล1 
นางสงบลกัษณ เจรญิผล  วาที่รอยตรีฐิติพงศ  ปญญาคํา 
โทรศัพท  0870788477 โทรศัพท  086-1809991 
E-Mail  joom_naja1234@hotmail.com E-Mail  thithipong_p@hotmail.com 
จุดแข็ง 

1.วิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดดําเนินงานบรกิารวิชาการ ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปดสอน มกีารปรบัปรุง

หลักสูตรที่ทันสมัย 

2. ผูรับบรกิารวิชาการจากวิทยาลัยชุมชนสระแกว สามารถนําความรูและทกัษะไปพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ 

และพัฒนาตนเอง สรางรายไดเพิม่ข้ึน 

ไดรับความสนใจจากผูเขารับการฝกอบรม 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง   

การเขาถึงแหลงชุมชน มีการใหบรกิารวิชาการทีห่ลากหลาย  ไดรับขอมูลจากผูเขารับการฝกอบรมทีส่ะทอน

กลับการดําเนินงาน     มีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ   ควรสงเสริมงบประมาณการดําเนินงานใหงาน

บริการวิชาดําเนินไปอยางครอบคลุมในจงัหวัดสระแกว 

จุดที่ควรพฒันา 

1. เพิ่มผูประสานงานและคณะทํางาน เพราะการทํางานเปนคณะจะทําใหองคกรเขมแข็งและเปนที่

นาเช่ือถือ 

2. พาหนะที่ใชไมเพียงพอในการไปติดตอประสานงาน 

3. นักศึกษาควรมีสวนชวยในการเปนเครอืขายในการประสานงานตามหมูบานที่หางไกล   
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบูรณาการ   
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการสงเสรมิ สนับสนุน สบืสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ  

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 1. มีระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระบบที่กําหนด 

- มีแผนการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนสระแกว ประจําป
งบประมาณ 2556  
- แต ง ต้ั งคณะทํางาน/ เครือข าย/ ผู นํ า
นักศึกษา/ ศิษยเกา เขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 
- ประสานงาน – จัดกิจกรรม  
- เสนอผานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว   มี วิธี ข้ันตอนการดําเนิน
โครงการ    มีการประเมินผลโครงการ และมี
การรายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการ

IQA 6.1-1-1 
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ประจําป
งบประมาณ  2556 
IQA 6.1-1-2 
โครงการความรวมมอืดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพือ่
รวมพัฒนาสังคมและชุมชนที่
ย่ังยืน 
IQA 6.1-1-3 
Flow chart ระบบการทํางาน 
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สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว   เพื่อนํามา
พัฒนาในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปตอไป 

 2. 2. มีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ
กิจกรรมนักศึกษา 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีการบรูณาการงาน
ดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตกับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา 
และกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  

IQA 6.1-2-1 
โครงการความรวมมอืดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพือ่
รวมพัฒนาสังคมและชุมชนที่
ย่ังยืน 
IQA 6.1-2-2 
แผนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาจังหวัดศึกษา 
 

 3. 3. มีการเผยแพร
กิจกรรมหรื อการ
บ ริ ก า ร ด า น ทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต อ
สาธารณชน 

  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ในหลากหลายชองทาง ไดแก  
     - ทางเว็บไซดวิทยาลัยชุมชนสระแกว   
     - งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว Activity Student skcc , 
facebook วิทยาลัยชุมชนสระแกว     
จดหมายขาว   สื่อ E-learning  และ    
บอรดประชาสัมพันธ  

IQA 6.1-3-1 
 เขาสูระบบwww.skcc.ac.th   
IQA 6.1-3-2 
http://www.facebook.com/s
kccpage   facebook วิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 
IQA 6.1-3-3 
 จดหมายขาววิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 6.1-3-4 
 สื่อ E-learning- โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดสระแกว 
-  สื่อ E-learning  โครงการ
จัดการความรูสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีสูขวัญ
ขาวอําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัด
สระแกว 
IQA 6.1-3-5 
- หนังสือ และแผนพับ
ประชาสมัพันธโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตการใชควายทํานาจังหวัด
สระแกว 
IQA 6.1-3-5 
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 - หนังสือแผนพับ 

ประชาสมัพันธ  เรื่องโครงการ
จัดการความรูสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีสูขวัญ
ขาวอําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัด
สระแกว 
IQA 6.1-3-6 
 ภาพบอรดประชาสัมพันธ 
IQA 6.1-3-7 

 4. 4. มีการประเมินผล
คว าม สํ า เ ร็ จ ข อ ง
การบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

-  ดําเนินโครงการและจัดกจิกรรมการบูรณา
การงานดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตกบั
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาจังหวัด
ศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว เสรจ็สิ้นแลวมีการประเมินการ 
ความพึงพอใจรวมทุกดานรอยละ   3.91  
 
 

IQA 6.1-4-1 
 รายงานผลการประเมิน
โครงการการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานตกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  
 

 5. 5. มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 - มีผูเขารวมโครงการ   จํานวน  350 คน     
จาก นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา ชุมชน 
อาจารยประจําอาจารยพเิศษ  คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ละคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน คิดเปนรอยละ  80  และมีคาเฉลี่ยรวม
ทุกดานรอยละ 3.91  
-นําผลการประเมินโครงการ/กจิกรรมเสนอ
รายงานตอการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว และไดนําผลการประเมินมา
ปรับปรงุ   การบูรณาการงานดานทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 
มี  

IQA 6.1-5-1 
 รายงานผลการประเมิน
โครงการการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานตกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาจังหวัดศึกษา
และกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว เสรจ็สิ้นแลวมี
การประเมินการดําเนิน
โครงการ/กจิกรรม 
IQA 6.1-5-2 
 ระเบียบวาระการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ป 
2556   ครั้งที่ 4/2556        
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 
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6. 
 
6. มีการสงเสรมิ 
สนับสนุน สืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

  
 - สนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากร อาจารย
พิเศษ  สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน  
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  อาจารยผูสอน 
และศิษยเกา  ลงชุมชน   ในโครงการความ
รวมมือดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพือ่รวม
พัฒนาสงัคมและชุมชนที่ย่ังยืน  
      โดยการประชาสัมพันธรณรงคให 
เขารวมกจิกรรม  มีการคัดเลอืกหมูบานทีเ่ขา
รวมโครงการจากความตองการของชุมชนและ
ศิษยเกา 
       
 

 
IQA 6.1-6-1 
 แผนปฏิบัติราชการประจํา    
ป 2556 
IQA 6.1-6-2 
 ภาพกิจกรรมการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 
IQA 6.1-6-3 
- สื่อ E-learning  โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดสระแกว 
-  สื่อ E-learning  โครงการ
จัดการความรูสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีสูขวัญ
อําเภอเขาฉกรรจ  จงัหวัด
สระแกว 
- หนังสือ และแผนพับ
ประชาสมัพันธโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตการใชควายทํานาจังหวัด
สระแกว 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5  ขอ 5  คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 
 

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย 
นางสาวฐิติมา  มีชาง 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :  
นางสาวฐิติมา  มีชาง 
นางสาวภัทรนันท  ศิริไทย 
นางสาวเลิศลักษณ  ดวงบาง 

โทรศัพท : 089-9869923 โทรศัพท : 089-9869923 
E-mail:kati25211@hotmail E-mail:kati25211@hotmail 
 
จุดแข็ง : 

1. วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีการสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการดานสืบสานศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีระบบสารสนเทศใหเรียนรูดานการสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

3. วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีแผนปฏิบัติราชการการดําเนินงานที่สนับสนุนในดานสืบสานศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาอยางตอเน่ือง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  : 

- บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแกว ควรตระหนักถึงความสําคัญ และเรียนรูทําความเขาใจในการทํางาน
ประกันคุณภาพ  
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผูนําของสภาวิทยาลยัชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนทีส่ําคัญตอการเจรญิกาวหนาของวิทยาลัยชุมชน คือ คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน หากสภาวิทยาลัยชุมชน และผูบริหาร
วิทยาลยัชุมชน มีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี  มีธรรมาภิบาล รบัผิดชอบตอสงัคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากร
อยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบรหิาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับ
ดูแลติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหวิทยาลัยชุมชนเจรญิรุดหนา
อยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและตามนโยบายของคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชนอยางครบถวน  
2. สภาวิทยาลัยชุมชนมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบาย

ของสภาวิทยาลัย มีการถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และเปนผูนําในการวางแผนกลยุทธ  
4. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีการกํากับ ติดตาม และใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  
5. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนถายทอดความรูและพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนเต็มตามศักยภาพ 
6. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัย

ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
7. สภาวิทยาลัยชุมชนประเมินผลการบริหารงานผูอาํนวยการวิทยาลัยชุมชนดวยหลกัเกณฑที่กําหนด

ไวลวงหนา  และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 7 ขอ  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. สภาวิทยาลัยชุมชน

ปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ
และตามนโยบายของ
คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนอยาง
ครบถวน 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวดําเนินการดังน้ี 
1. วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดเสนอช่ือแตงต้ัง
กรรมการสภาและมีประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. มีเอกสารแสดงอํานาจหนาที่ของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวไว
อยางชัดเจน 
3. มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวเปนประจํา ทุกเดือน 

IQA 7.1-1-1 
นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 7.1-1-2 
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของกบัสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 7.1-1-3 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายช่ือคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประกาศ ณ วันที่ 16 
กุมภาพันธ 2554 
IQA 7.1-1-4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายช่ือคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 
มิถุนายน 2555 
IQA 7.1-1-5 
รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  
ปการศึกษา 2556 
ประกอบดวย 
* ครั้งที่ 6/2556 วันจันทรที่  
24 มิถุนายน 2556 
* ครั้งที่ 7/2556 วันอังคารที่  
16 กรกฎาคม 2556 
* ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่  
20 สิงหาคม 2556 
* ครั้งที่ 9/2556 วันอังคารที่  
17 กันยายน 2556 
* ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 
22 ตุลาคม 2556 
* ครั้งที่ 11/2556 วันศุกรที่  
22 พฤศจิกายน 2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
    * ครั้งที่ 12/2556 วันพุธที่ 

25 ธันวาคม 2556 
* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
24 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันศุกรที่ 
21 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันศุกรที่ 
21 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันศุกรที่ 
23 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันศุกรที่ 
6 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันศุกรที่ 
20 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที ่
31 กรกฎาคม 2557 
 

 2. สภาวิทยาลัยชุมชนมี
การประเมินตนเอง
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่
กําหนดลวงหนา 

- สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวเนนในการ
บรหิารจัดการแบบธรรมาภิบาลอยาง
เครงครัด จึงใหมีการประเมินตนเองของ 
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวทุกป  

IQA 7.1-2-1 
แบบประเมินตนเอง 
กรรมการสภา 
IQA 7.1-2-2 
รายงานการประเมินตนเอง
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว  
 

 3. ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนมีวิสัยทัศน
กําหนดทิศทางการ
บรหิารงานที่
สอดคลองกบันโยบาย
ของสภาวิทยาลัยมี
การถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ 
และเปนผูนําในการ
วางแผนกลยุทธ 

- ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกวมี
วิสัยทัศน กําหนดทิศทางการบรหิารงานที่
สอดคลองกบันโยบายของสภามีการ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับเปนผูนําใน
การวางแผนกลยุทธ โดยผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีการประชุมรวมกับ
รองผูอํานวยการ ประชุมปรึกษาติดตามการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด จนทําใหผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และเปน
ผูนําการถายทอด เปนวิทยากรในการจัดทํา
แผนกลยุทธวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ถายทอดไปยังบุคลากร 

IQA 7.1-3-1 
วิสัยทัศนผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว 
IQA 7.1-3-2 
นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 7.1-3-3 
ตารางวิเคราะหความสอดคลอง
วิสัยทัศนผูอํานวยการกับ
นโยบายสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
    IQA 7.1-3-4 

รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  
ปการศึกษา 2556 
ประกอบดวย 
* ครั้งที่ 6/2556 วันจันทรที่  
24 มิถุนายน 2556 
* ครั้งที่ 7/2556 วันอังคารที่  
16 กรกฎาคม 2556 
* ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่  
20 สิงหาคม 2556 
* ครั้งที่ 9/2556 วันอังคารที่  
17 กันยายน 2556 
* ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 
22 ตุลาคม 2556 
* ครั้งที่ 11/2556 วันศุกรที่  
22 พฤศจิกายน 2556 
* ครั้งที่ 12/2556 วันพุธที่ 
25 ธันวาคม 2556 
* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
24 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันศุกรที่ 
21 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันศุกรที่ 
21 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันศุกรที่ 
23 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันศุกรที่ 
6 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันศุกรที่ 
20 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที ่
31 กรกฎาคม 2557 
IQA 7.1-3-5 
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
    IQA 7.1-3-6 

รายงานการประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประกอบดวย 
* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
3 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 
4 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 
4 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 
1 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 
6 พฤษภาคม 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 
3 มิถุนายน 2557 
 

 4. ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนมีการกํากบั
ติดตาม และใชขอมูล
สารสนเทศเปนฐานใน
การพัฒนาวิทยาลัย
ชุมชนและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่
มอบหมาย 

- ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกวมีการ
กํากับติดตาม และใชขอมลูสารสนเทศเปน
ฐานในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามทีม่อบหมาย
โดยจัดใหมกีารประชุมบุคลากรเปนประจํา
ทุกเดือนจนเกิดผลทําใหการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนสระแกวบรรลุผลสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

IQA 7.1-4-1 
แผนผังการกํากับติดตาม 
การดําเนินงาน 
IQA 7.1-4-2 
รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําป 2556 
IQA 7.1-4-3 
www.skcc.ac.th   
IQA 7.1-4-4 
รายงานการประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประกอบดวย 
 * ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
3 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 
4 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 
4 มีนาคม 2557 
 * ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 
1 เมษายน 2557 
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    * ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 

6 พฤษภาคม 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 
3 มิถุนายน 2557 

 
 5. ผูอํานวยการ

วิทยาลัยชุมชน
ถายทอดความรูและ
พัฒนาผูรวมงาน 
เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของ
วิทยาลัยชุมชนเต็ม
ตามศักยภาพ 

- ผู อํ านวยการ วิทยาลั ย ชุมชนสระแก ว
ถายทอดความรูและพัฒนาผูรวมงานเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุ วัต ถุประสงคของ
วิทยาลัยชุมชนเต็มตามศักยภาพ สงผลใหงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  

IQA 7.1-5-1 
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2556 
IQA 7.1-5-2 
รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําป 2556 
IQA 7.1-5-3 
รายงานการประชุมบุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประกอบดวย 
* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
3 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 
4 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 
4 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 
1 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 
6 พฤษภาคม 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 
3 มิถุนายน 2557 
 

 6. ผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน
บรหิารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชน
ของวิทยาลัยชุมชน
และผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 

- ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เชน 
1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและเปาหมายของการดําเนินงาน
ที่จะนําไปสูความสําเร็จของวิทยาลัยที่ต้ังไว 
2. มีการกํากับติดตาม ดูแล การทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีการประชุมบุคลากรเปนประจําเดือน 

IQA 7.1-6-1 
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2556 
IQA 7.1-6-2 
รายงานการประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประกอบดวย 
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   3. ความสามารถตอการตอบสนองตอความ

ตองการหรือความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยสามารถตอบสนองผูเรียนโดยจัดใหมี
การมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่
ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย 
4. ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจหรือ
ภาระงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย 
โดยมีการดําเนินงาน โครงการเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณ และมีการเบิกจายงบประมาณ
ที่ทันเวลา 
5. ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน เชน พัสดุ 
บัญชี การเงิน เบิกจายถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการ 
6. การสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนทั้งในและ
นอกหนวยงาน เชน รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกภายใน การฝกอบรมวิชาชีพ 
7. การมอบหมายอํานาจหรือความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจใหแกผูใตบังคับบัญชา ตาม
ความเหมาะสมและไมขัดตอระเบียบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของหนวย เชน  
รองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน หัวหนา
งาน บุคลากร เปนตน 
8. การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับ ในการบรหิารราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เชน การบรหิารงาน
ภายใตระเบียบการเงิน พสัดุ บุคลากร อยาง
เครงครัด 
9. การใหความเสมอภาคตอผูใตบังคับบัญชา
และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การจัดงานวันป
ใหม สําหรับกรรมการสภาและบุคลากร  
ทุกระดับ หรอืการใหบริการอยางเสมอภาค
สําหรับผูพิการ โดยจัดใหมีหองนํ้าคนพิการ 
และทางเดินคนพิการ 
10. การใชแนวทางหาขอคิดเห็น ฉันทามติ
จากผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดทิศทาง การ
ปฏิบัติ สิ่งตาง ๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ เชน 
การประชุมบุคลากรประจําเดือน 

* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
3 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 
4 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 
4 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 
1 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 
6 พฤษภาคม 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 
3 มิถุนายน 2557 
IQA 7.1-6-3 
รายงานโครงการประจําป
งบประมาณ 2556 
IQA 7.1-6-4 
รายงานการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสราง
ประสบการณดานอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ปงบประมาณ 
2556 
IQA 7.1-6-5 
คําสั่งการปฏิบัติหนาที่บุคลากร 
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
IQA 7.1-6-6 
รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  
ปการศึกษา 2556 
ประกอบดวย 
* ครั้งที่ 6/2556 วันจันทรที่  
24 มิถุนายน 2556 
* ครั้งที่ 7/2556 วันอังคารที่  
16 กรกฎาคม 2556 
* ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่  
20 สิงหาคม 2556 
* ครั้งที่ 9/2556 วันอังคารที่  
17 กันยายน 2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
    * ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 

22 ตุลาคม 2556 
* ครั้งที่ 11/2556 วันศุกรที่  
22 พฤศจิกายน 2556 
* ครั้งที่ 12/2556 วันพุธที่ 
25 ธันวาคม 2556 
* ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 
24 มกราคม 2557 
* ครั้งที่ 2/2557 วันศุกรที่ 
21 กุมภาพันธ 2557 
* ครั้งที่ 3/2557 วันศุกรที่ 
21 มีนาคม 2557 
* ครั้งที่ 4/2557 วันศุกรที่ 
23 เมษายน 2557 
* ครั้งที่ 5/2557 วันศุกรที่ 
6 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 6/2557 วันศุกรที่ 
20 มิถุนายน 2557 
* ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที ่
31 กรกฎาคม 2557 
 

 7. สภาวิทยาลัยชุมชน
ประเมินผลการ
บรหิารงานของ
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนดวย
หลักเกณฑที่กําหนด
ไวลวงหนา และมี
การนําผลกาประเมิน
ไปปรบัปรุงการ
บรหิารงาน 

- สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ดําเนินการ
ประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว และรายงานผลการ
ประเมินไปยังสํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 

IQA 7.1-7-1 
รายงานการประเมินการ
บรหิารงานของผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ประเมินโดยสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
IQA 7.1-7-2 
หนังสือสงรายงานผลการ
ประเมินผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ไปยังสํานัก
บรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7  ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
 

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ หนวยวัด เปาหมาย การดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
7.1 ภาวะผูนําของสภาวิทยาลัยชุมชนและ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 

 

 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นายศิระพจต  จริยาวุฒิกุล 
นางประไพพรรณ  ปราณี 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :  
นางประไพพรรณ  ปราณี 
นางสาวนิภาพร  ทัติวงษ 

โทรศัพท : 089-7992525 
             089-0154534  

โทรศัพท : 089-0154534 
             086-4045240 

E-mail:winyoj@yahoo.com E-mail:dimpleth@yahoo.com 
 
จุดแข็ง : 

4. มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนสระแกวเปนประจําทุกเดือน โดยสภาฯ ไดใหขอเสนอแนะที่

เปนประโยชนแกการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
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องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  7.2 :  การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการ
รวบรวมองคความรูทีม่ีอยูในทองถ่ินซึ่งมีอยูในตัวบุคคลหรือแหลงความรูตาง ๆ มาพฒันาใหเปนระบบเพื่อให
ทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพฒันาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพอันจะสงผลให
วิทยาลัยชุมชนมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชน 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูจากทองถ่ินหรือชุมชน  เพื่อนําไปใชในการจัดการความรู 
2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายตามประเด็นของการจัดการความรูที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรูทีม่าจากเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 ในระหวาง

กลุมเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 
4. มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากประเด็นความรูในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 อยางเปนระบบและ

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
5. มีการนําความรูหรอืแนวปฏิบัติที่ดีจากเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ใสปรับใชในการจัดการศึกษาหรือ

การวิจัยหรือการบริการทางวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมิน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรูจากทองถ่ินหรือ
ชุมชน  เพื่อนําไปใชใน
การจัดการความรู 
 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดกําหนด
ประเด็นโดยใชกระบวนการประชุม
ประชาพจิารณ  ภายใตโครงการจัดการ
ความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน  ประกอบดวย 
      (1) ศึกษาชุมชนตําบลหนองนํ้าใส  
อําเภอวัฒนานคร  ชุมชนตองการใช
เวลาวางจากการทําการเกษตรประกอบ
อาชีพเสริมโดยใชวัตถุดิบในชุมชน  ซึ่ง
สวนใหญตองการทําขนมจากแปงมัน
สําปะหลงั  
     (2) ศึกษาความตองการของกลุม
ผูดูแลผูพิการจงัหวัดสระแกว  มีความ
ตองการที่จะพัฒนาผูดูผูพกิารใหมี
ศักยภาพย่ิงข้ึนในทุกๆดาน 
     (3) ศึกษาความตองการของกลุมผู
ปลูกขาว  ตําบลพระเพลงิ  อําเภอเขา
ฉกรรจ  มีความตองการทํานาขาว
อินทรียและนําขอมลูกําหนดการ
ดําเนินงานตามโครงการ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลงัสรางมูลคาสู
ชุมชน โครงการ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและอาชีพคนพกิาร  และ
โครงการการทํานาขาวอินทรีย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQA 7.2-1-1 
เอกสารอางอิง  เรือ่ง
การกําหนดประเด็น
ความรูจากทองถ่ิน 
IQA   7.2-1-2 
แผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
ประจําปงบประมาณ 
2556 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีการกําหนด

กลุมเปาหมายตาม
ประเด็นของการจัดการ
ความรูที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 
สําหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
 

ผูรบัผิดชอบในแตละโครงการการจัดการ
ความรูฯ ของวิทยาลัยชุมชนสระแกวทั้ง 
3 โครงการ ไดมีการกําหนด
กลุมเปาหมายในการดําเนินงานเชน  
โครงการ การพฒันาผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลงัสรางมูลคาสูชุมชนกลุมผู
แลกเปลี่ยนเรียนรูประกอบดวย  

- แมบาน  จํานวน  2  คน 
  - ภูมิปญญาดานการทําขนมจากแปง
มันสําปะหลัง  2  คน 
   - อาจารยดานการพฒันาผลิตภัณฑ
อาหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา  2  คน 

- เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแกว  1  คน 

- ผูประกอบการโรงแปงมัน
สําปะหลงั  1  คน 

- ครู วิทยาลัยชุมชนสระแกว  3  
คน  

IQA  7.2-2-1 
เอกสารอางอิงเรื่อง 
กลุมเปาหมายสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามประเด็นของการ
จัดการความรู 
 

 3 มีการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ประเด็นความรูทีม่าจาก
เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 
ในระหวางกลุมเปาหมาย
ตามเกณฑมาตรฐานขอ
ที่ 2 เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว ดําเนิน
การศึกษาและพฒันาชุมชนโดยใชชุมชน
เปนฐานในการพัฒนาและมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี   

- ศึกษาความตองการของชุมชน
โดยการลงศึกษาพื้นที่ชุมชน  
และการจัดประชาพิจารณของ
กลุมชนชน  

- แลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็น
ความรูที่มาจากการศึกษาชุมชน  
ซึ่งแตละประเด็นไดพัฒนามาเปน
หลักสูตร  ดังน้ี   
* หลักสูตรการพฒันาผลิตภัณฑ
จากแปงมันสําหลังเปน  ขนม
ทองมวน  ขนมลอดชองสิงคโปร  
ขนมผิง  และขนมขาวเกรียบ 
*  หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพ
ผูดูแลผูพิการ 
* หลักสูตรการทํานาอินทรีย    

IQA  7.2-3-1 หลักสูตร
การพัฒนาผลิตภัณฑจาก
แปงมันสําหลังเปน  ขนม
ทองมวน  ขนมลอดชอง
สิงคโปร  ขนมผิง  และ
ขนมขาวเกรียบ 
IQA  7.2-3-2 หลักสูตร
การเพิม่ศักยภาพผูดูแลผู
พิการ 
IQA  7.2-3-3 
หลักสูตรการทํานา
อินทรีย    
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
     -  พัฒนากลุมชุมชนตามหลักสูตรที่
พัฒนา 
    -  ประเมินผลและติดตามผลการ
ดําเนินงานของชุมชนอยางตอเน่ือง 

 4 มีการรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีจากประเด็น
ความรูในเกณฑ
มาตรฐานขอที่ 1 อยาง
เปนระบบและเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณ
อักษร 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดประเมินผล
การดําเนินงาน  และสรปุรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว  และนําเสนอ
แนวทางดารดําเนินงานโครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากแปงมันสําปะหลัง 
ในงาน  “วันประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU 
& C- IQA DAY)”  วันที่ 7-8  กรกฎาคม  
2557  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  และ
จัดพิมพในหนังสือ  แนวปฏิบัติที่ดีดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออก   

IQA  7.2-4-1 รายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการฯ 
IQA  7.2-4-2  
ภาพการจัดนิทรรศการ
และนําเสนอผลงานใน
งาน  BUU & C- IQA 
DAY 
IQA  7.2-4-3  
หนังสือแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเครอืขายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก   

 5 มีการนําความรูหรอืแนว
ปฏิบัติที่ดีจากเกณฑ
มาตรฐานขอที่ 4 ใสปรับ
ใชในการจัดการศึกษา
หรือการวิจัยหรอืการ
บริการทางวิชาการ 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว นําผลจากการ
ดําเนินงานไปใชในการจัดการศึกษา  
เชน   รายวิชา หลักการตลาด  ไดนํา
ผลการวิจัย เรื่อง   การพฒันาหลักสูตร
การแปรรปูผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
เพื่อเพิ่มมลูคา  ไปใชในการสอนใน
รายวิชาใหนักศึกษาไดสรางผลิตภัณฑ
เพื่อนําไปทําการตลาดตอไป 
อีกทั้งมีการบรกิารทางวิชาการ  เชน  
โรงเรียนหนองนํ้าใส  อ.วัฒนานคร  จ.
สระแกว  ไดนําผลการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรการแปรรปูผลิตภัณฑ
จากมันสําปะหลงัเพื่อเพิม่มลูคา ไปใชใน
การสอนนักเรียน เปนความรูเสรมิ
นอกจากบทเรียน  และเปนการสงเสรมิ
ดานอาชีพใหกับนักเรียนโดยกลุมชุมชน
หนองนํ้าใส เปนผูเผยแพร  

IQA  7.2-5-1  
มคอ.3 รายวิชา 
หลักการตลาด 
IQA  7.2-5-2  
รูปถายกจิกรรมการเรียน
การสอน  
IQA  7.2-5-3 
รูปถายกจิกรรมของ
โรงเรียนหนอนนํ้าใส     
อ.วัฒนานคร  
จ.สระแกว 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

5  ขอ 5  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
5  ขอ 5  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 

 
ผูกํากับตัวบงชี้ 
นางอัมพร  สุคนเขตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางอัมพร  สุคนเขตร 
นางสาวสุนิสา  จันทรเลขา 

โทรศัพท   037-425487 โทรศัพท   037-425487 
E-mail  pornkol@hotmail.com E-mail  pornkol@hotmail.com 
 
 
จุดแข็ง 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีเครือขายในการดําเนินงานทีห่ลากหลายทัง้ภูมิปญญาชุมชน  นักวิชากร  
องคทั้งภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือในการดําเนินงานอยางมีประสทิธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่รองรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีคณะทํางานดานการใชงานระบบสารสนเทศ 
2. มีการวางแผนการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ 
3. มีการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศแกผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ เชน ระบบการลงทะเบียน 

ระบบหองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนตน 
4. มีการประเมินผลการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศและนําผลไปปรบัปรุงแผนการฝกอบรม 
5. มีการติดตามและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประเมินใหกับสํานัก

บรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ  

ผลการประเมิน : ระดับคะแนน 5 จากผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 7.3 วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีผลการ

ดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ี 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 7.3 วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ โดยมี

การวางแผนการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศอยางมรีะบบ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยใน

ประเด็นยุทธศาสตร 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง 

เอกสาร 

 1 มีคณะทํางานดานการใชงานระบบ
สารสนเทศ 

มีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ
วางระบบและใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวแกกลุมเปาหมายป 
2557 

IQA 7.3.1(1) 
คําส่ังที่ 44/2557 แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการวางระบบ
และใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัยชุมชน
สระแกวแกกลุมเปาหมาย ป 
2557 

 2 มีการวางแผนการฝกอบรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศ 

มีการวางแผนการฝกอบรมการใช
งานระบบอินเทอรเน็ต ในพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคเรียน
ที่ 1/2557 โดยฝายกิจการ
นักศึกษาและฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IQA 7.3.2(1) 
รายงานการประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ครั้งที่ 
6/2556 เรื่อง ยกรางการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

 3 มีการฝกอบรมการใชงานระบบ
สารสนเทศแกผูที่มีสวนเก่ียวของ เชน 
ระบบการลงทะเบียน ระบบหองสมุด 
ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนตน 

มีการฝกอบรมการใชงานระบบ
อินเทอรเน็ตใหกับนักศึกษาใหม 
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค
เรียนที่ 1/2557 โดยฝายกิจการ
นักศึกษาและฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IQA 7.3.3(1) 
สรุปผลการอบรมการใชงาน
ระบบอินเทอรเน็ต ในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2557 

 4 มีการประเมินผลการฝกอบรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศและนําผลไปปรับปรุง
แผนการฝกอบรม 

มีการประเมินผลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการประเมิน 
4.26 ระดับมาก และนําผลไป
ปรับปรุงแผนการฝกอบรมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ ป 
2558 

IQA 7.3.4(1) 
รายงานการประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนสระแกว ครั้งที่ 
7/2556 เรื่อง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 5 มีการติดตามและประเมินการใชงาน
ระบบสารสนเทศ และรายงานผลการ
ประเมินใหกับสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน 

มีการติดตามและประเมินการใช
งานระบบสารสนเทศ จากการ
นิเทศการจัดการศึกษาและการ
บํารุงรักษาระบบจากบริษัท 
Expert IT 2 ครั้งและรายงานผล
ถึงสํานักฯ ในเอกสารบํารุงรักษา
ระบบ 

IQA 7.3.5(1) 
เอกสารการตรวจสอบและการ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

5 5 5 บรรลเุปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

5 5 5 บรรลเุปาหมาย 
จุดแข็ง 

- มีการพฒันาและบํารงุรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

- มีการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูเกี่ยวของ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ดําเนินการบํารุงรักษาระบบและจัดอบรมอยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4: ระบบบริหารความเสี่ยง      

ชนิดของตัวบงชี้ :กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงินเชน
ช่ือเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความ
คุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมไดโดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกนัจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิดเพื่อปองกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปญหารวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉินเพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆมี
ความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
วิทยาลัยชุมชนตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูอาํนวยการวิทยาลัยชุมชนและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะหและระบคุวามเสีย่งและปจจัยทีก่อใหเกิดความเสีย่งอยางนอย 3 ดานตามบริบทของ

วิทยาลัยชุมชนตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 
- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบงัคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลกัสูตร ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย 

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่นๆตามพันธกจิของวิทยาลัยชุมชน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 
ในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในวิทยาลัยชุมชนในรอบป

การประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารยบุคลากรหรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณหรือตอความมั่นคงทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนอันเน่ืองมาจากความบกพรองของวิทยาลัยชุมชน
ในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
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ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนนเชน 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย บุคลากรภายใน

สถาบันทั้งๆที่อยูในวิสัยที่สามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนไดแตไมพบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของวิทยาลัยชุมชนในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆเชน
คณาจารยนักวิจัยหรอืบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิด
เปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางเชนหนังสือพิมพขาว online เปนตน 

3. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินเน่ืองจากสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนสงเงินงบประมาณใหลาชา จนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยู
อยางรุนแรง 

 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ  

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ  

 

ผลการประเมิน 

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. ความเสี่ยงโดยมี

ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกจิหลัก
ของวิทยาลัยชุมชนเปน
คณะ 
กรรมการหรือคณะ 
ทํางาน 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดแตงต้ัง 
คณะทํางานบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โดยมีผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชนและตัวแทนทีร่ับ 
ผิดชอบพันธกจิหลักของวิทยาลัย
ชุมชนเปนคณะทํางาน 

IQA7.4-1-1คําสั่งวิทยาลัย
ชุมชนสระแกว ที่ 302/2556
ลว. 26 ธ.ค. 2556 
เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานบรหิาร
ความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
 
 
 

 2 - ความเสี่ยงจาก
เหตุการณภายนอก 

- อื่น ๆ ตามพันธกิจ 

ของวิทยาลัยชุมชน 

  ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ดังน้ี 
    1. ดําเนินการประชุมสราง 
ความเขาใจระบบการบริหารความ
เสี่ยง  
 

2. ผูรับผิดชอบนําไปดําเนินการ 

IQA 7.4-2-2 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 12/2556 ลว. 
24 ธ.ค. 2556 
เรื่อง การประชุมคณะทํางาน
บรหิารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําป 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
วิเคราะหความเสี่ยง ตามพันธกจิ 
ภาระงานซึง่จากการดําเนินการ
ดังกลาวพบวา วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
มีความเสี่ยง 3 ดาน ดังน้ี 
1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
    1.1 การจัดเก็บเอกสารการเบิก    
         จายเงิน (งานบัญชี) 
    1.2 การสําเรจ็การศึกษา  
         (งานทะเบียนและวัดผล) 
    1.3 การรายงานผลการเรียน 
         (งานวัดผล) 
    1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนา 
         นักศึกษา (งานกิจการนศ.) 
2. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบงัคับ 
     2.1 การจัดทําแผน (การวางแผน) 
     2.2 การจัดทําคําของบประมาณ 
     2.3 การจัดทํารายละเอียด  
          แผนปฏิบัติราชการตามกรอบ 
          การจัดสรรงบประมาณของ 
          ส.วชช.       
     2.4 การปรับพื้นฐานความรู 
  3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
      3.1 การตรวจสอบวุฒ ิ
      3.2 การแตงต้ังอาจารยประจํา 
           หลักสูตร  

 
IQA 7.4-2-2 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 12/2556 ลว. 
24 ธ.ค. 2556 
เรื่อง การประชุมคณะทํางาน
บรหิารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําป 
 
 
 
IQA 7.4-2-2 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 12/2556 ลว. 
24 ธ.ค. 2556 
เรื่อง การประชุมคณะทํางาน
บรหิารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําป 
 
IQA 7.4-2-3 
เอกสารการวิเคราะห 
ความเสี่ยงตามภาระ 
เอกสารการวิเคราะห 
ความเสี่ยงตามภาระ  
 
 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่
ไดจากการวิเคราะหในขอ 
2 

    ดําเนินการประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2 โดยให
ผูรบัผิดชอบดําเนินการประเมินโอกาส 
และผลกระทบ จัดลําดับความเสี่ยง
ตามหนังสือแนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวา 
ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก 1 เรื่อง 
   1. การปรบัพื้นฐานความรู 

IQA 7.4-3-1 
-เอกสารหลักฐานการ 

จัดลําดับความเสี่ยง 

-เอกสารหลักฐานการ 

ประเมินโอกาสและผลกระทบ 

 

-เอกสารหลักฐานการ 
จัดลําดับความเสี่ยง 
-เอกสารหลักฐานการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ระดับสูง 10 เรื่อง ดังน้ี 
    1. การจัดเกบ็เอกสารเบกิจายเงิน 
    2. การจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
    3.  การตรวจสอบวุฒ ิ
    4. การแตงต้ังอาจารยประจํา 
       หลักสูตร   
    5. การสําเรจ็การศึกษา 
    6. การจัดทําแผน (การวางแผน)  
    7. การจัดทําคําของบประมาณ 
    8. การจัดทํารายละเอียด  
    9. แผนปฏิบัติราชการตามกรอบ 
   10. การจัดสรรงบประมาณของ 
        ส.วชช.   
ระดับปานกลาง 3  เรื่อง ดังน้ี 
    1. การจัดทําแผนการเรียนตาม
เกณฑโครงสรางหลกัสูตร 
    2. การรายงานนักศึกษาแรกเขา 
    3. การเพิ่มถอนรายวิชา   

ประเมินโอกาสและผลกระทบ 

 

 

 4 มีการจัดทําแผนบรหิาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและดําเนินการ
ตามแผน 
 

ความเสี่ยงที่พบเปนความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับที่ไมสงูมาก แตเพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว
วิทยาลัยชุมชนสระแกว จึงไดจัดทํา 
แผนบรหิารความเสี่ยง เพื่อนําไปใช
ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงในปถัดไป 

IQA 7.4-4-4 
-แผนบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ 2557 

 

 5 มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนและรายงานตอ
สภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 

1 ครั้ง 

   ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานตอ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 
    - ติดตามประเมินผลการ 
ดําเนินงานรอบวันที่ 1 ต.ค.2556 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผลการ 
ดําเนินงานเปนไปตามแผน 
    - รายงานผลการติดตามให 
      คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนฯ ทราบ 
    - รายงานใหผอ.สํานักบริหารงาน 
วิทยาลัยชุมชน และเลขาธิการคณะ 

 
 
 
-บันทึกการายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ รอบ
ต้ังแตวันที่ 
1 ต.ค.56 ถึงวันที่ 31 
มี.ค. 2557 
-รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน 
สระแกว ครัง้ที่ 5/57  
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 
-หนังสือวิทยาลัยชุมชนสระแกว 



101 
 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กรรมการการอุดมศึกษาทราบ    
   
คร้ังท่ี 2   
   - ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
รอบวันที่ 1 เม.ย. 2557ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2557  
    - นําเสนอผลฯ ใหสภาวิทยาลัย
ชุมชนฯ ทราบ รับฟงขอเสนอแนะ 
เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับ 
แผนบรหิารความเสี่ยงในปถัดไป 

ที่ 
0504.07/447-8 ลว.10 มิ.ย.
2557 เรื่อง 
การรายความกาวหนา 
การบริหารความเสี่ยง 
-บันทึกการรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยง 
-รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชน 
สระแกว ครัง้ที่ 10/57 วันที่ 21 
ต.ค. 2557  

 6 มีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากสภา
วิทยาลัยชุมชนไปใชใน
การปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป 
 

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากสภาวิทยาลัยชุมชนไปใชในการ
ปรับปรงุแผนและวิเคราะหความเสี่ยง
เพื่อนําไปใชรอบปถัดไปโดยจัด 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและเจาหนาที่เพื่อรบัทราบผล 
ขอเสนอแนะคณะกรรมการสภาเพื่อนํา
ประเด็นขอเสนอแนะไปจัดทําแผนการ
ปรับปรงุและควบคุมภายใน 
ในปถัดไป 
 

IQA 7.4-6-1 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ครั้งที่ 2/2557 
ลว.  17 ต.ค. 57 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก   
   คณะกรรมการ 

บรรลเุปาหมาย 

6ขอ 5ขอ 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปาหมาย 

6ขอ 6ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ผูกํากบัดูแลตัวบงช้ี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

นางอิญพิศชญาจ   สอาดเจริญ 
E-mail  :  Sopis.tim@hotmail.com 
โทร      :  089-2542088 

นางอิญพิศชญาจ   สอาดเจริญ 
E-mail  :  Sopis.tim@hotmail.com 
โทร      :  089-2542088 

 

จุดแข็ง        

  1. จากการที่วิทยาลัยชุมชนสระแกว ไดจัดสงบุคลากรเขารวมรบัการอบรมเรื่องการประเมิน 
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยราชนครินทร จงัหวัดฉะเชิงเทรา และคณะเจาหนาที่ตรวจสอบภายในกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดเขาตรวจระบบการควบคุมภายในของวิทยาลยัชุมชนสระแกว และมหีนังสือคูมอืแนวทาง :  
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ทําใหคณะกรรมการและคณะทํางานระบบบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนสระแกวมีความเขาใจในการ
วิเคราะหและระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง สามารถจัดลําดับความเสี่ยงได และ
ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯพรอมทั้งรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกวได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง    

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง เพื่อทําให
สามารถปองกันความเสี่ยงทีจ่ะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ในปงบประมาณ 2558 ควรจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดานกลยุทธที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดวางใหมซึ่งกําหนดใหใชแผนกลยุทธต้ังแตปงบประมาณ 2558 
 

 องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ
วิทยาลัยใหดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดอื่นๆ ที่วิทยาลัยชุมชนไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง
รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของวิทยาลัยชุมชนได 
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เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจาํปทีส่อดคลองกบัแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพฒันาวิทยาลยัชุมชน

และบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของวิทยาลัยชุมชนอยางตอเน่ือง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ

ที่กําหนด 
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ :  

แผนกลยุทธทางการเงนิ เปนแผนระยะยาวที่ระบทุี่มาและใชไปของทรพัยากรทางการเงินของวิทยาลยั
ชุมชนที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการ
ใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่วิทยาลัยชุมชนใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ัน
บังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลง
เงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ 
อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ  

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน

ที่สอดคลองกบัแผนกล
ยุทธของวิทยาลัยชุมชน 

-วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดจัดทํา 
แผนกลยุทธทางการเงินที่แสดงถึงทีม่า
และการใชจายเงินที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติ 

IQA 8.1-1-1 
 แผนกลยุทธทางการเงิน
วิทยาลัยชุมชนสระแกว IQA 
IQA 8.1-1-2 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ราชการ  4 ป  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

IQA 8.1-1-3 
 เกณฑรอยละการเบิกจาย
งบประมาณประจําปของรัฐบาล 
 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ท า ง ด า น ก า ร เ งิ น 
หลัก เกณฑการจัดสรร 
และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดจัดทํา
หลักการและแนวทางการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2556 และได
ผานความเห็นชอบของทีป่ระชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 

IQA 8.1-2-1 
 รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
IQA 8.1-2-2 
 เอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
2556 และเอกสารประมาณ
การเงินรายไดประจําป
งบประมาณ 2556 
IQA 8.1-2-3 
 รายละเอียดคําของบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ 
2556 ครั้งที่3/55 วันที่20 มี.ค.
55และครั้งที่7/55วันที่ 17 ก.ค.
2555 

 3. มีงบประมาณประจําปที่
สอดคลองกบัแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกจิและ
การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน
และบุคลากร 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดวิเคราะห
ความสอดคลองของงบประมาณ
ประจําปกบัแผนปฏิบัติราชการที่
กําหนด  

IQA 8.1-3-1 
 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ 2556  
 

 4. มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบและรายงานตอสภา
อยางนอยปละ 2ครั้ง 
 

- ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว
มีการประชุมรองผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบ และ
นําเสนอตอที่ประชุมกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ทุกเดือน 

IQA 8.1-4-1 
- รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ครั้งที่3/56 วันที่ 23 เม.ย.2556 
IQA 8.1-4-2 
- รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ครั้งที8่/56 วันที่ 20 ส.ค.2556 

 5. มีการนําขอมลูทางการเงิน
ไปใชในการวิเคราะห
คาใชจายและวิเคราะห
สถานะทางการเงินและ

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดดําเนินการ
ดังน้ี 
1.จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ 
เสนอผูอํ านวยการ วิทยาลัย ชุมชน

IQA 8.1-5-1 
- รายงานการใชเงินงบประมาณ
และเงินรายไดสถานศึกษา 
ปงบประมาณ 2556  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความมั่นคงของสถาบัน
อยางตอเน่ือง 
 

สระแกว 
 2.จัดทํารายงานทางการเงินเสนอ 
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว  

เสนอผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแกวประจําทุกเดือน 
IQA 8.1-5-2 
- รายงานการประชุมกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ครั้งที8่/56 วันที่ 20 ส.ค.2556 
 
 

 6. มีการ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่กําหนด 
 
 

วิทยาลั ย ชุมชนสระแก ว ได จั ดส ง
รายงานการเงินไปยังสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนและสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินและมีการแตงต้ังผูตรวจสอบ
ภายในวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
 

IQA 8.1-6-1 
- สําเนาหนังสือสงรายงานการ
ใชจายเงินงบประมาณและเงิน
รายไดสถานศึกษา สงสํานัก
บรหิารงานวิทยาลัยชุมชน  
ทุกเดือน 
IQA 8.1-6-2 
- สําเนาหนังสือสงรายงานงบ
เดือนจากระบบ GFMISสง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ทุกเดือน 
IQA 8.1-6-3 
- คําสั่งแตงต้ัง ผูตรวจสอบ
ภายใน วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
ศธ.0404.07/1012 26ธ.ค.
2555 
 

 7. ผูอํานวยการวิทยาลัยมี
การติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 
 

- ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนสระแกว ใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 
ในการตัดสินใจในการการติดตามการ
ใชจายงบประมาณ และจัดทํารายงาน
ตางๆ เพื่อนําขอมลูมาวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินของหนวยงาน และ
นําเสนอรายงานทางการเงินตอสภา
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

IQA 8.1-7-1 
- รายงานประการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกวประจําทุกเดือน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
 

การประเมินตนเองจากการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5  คะแนน บรรลเุปาหมาย 
 

ผูกํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  
นางอิญพิศชญาจ  สอาดเจริญ 
นางประไพพรรณ  ปราณี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล :  
นางประไพพรรณ  ปราณี 
นางสาวธัญลกัษณ  สุขภิบาล 

โทรศัพท : 089-0154534 โทรศัพท : 089-0154534 
E-mail:dimpleth@yahoo.com E-mail:dimpleth@yahoo.com 
 

จุดแข็ง : 
           - วิทยาลัยชุมชนสระแกวมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอที่ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สระแกวเปนประจําทุกเดือน  
 

องคประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  และพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามนโยบายเปาประสงคและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยวิทยาลัยชุมชนและหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการ
วัดผลสําเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนมีการประเมินและปรบัปรงุอยางตอเน่ืองและมีนวัตกรรมทีเ่ปนแบบอยาง
ที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเน่ืองโดยมกีารสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรบัผิดชอบรวมกันของทกุคนในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทั้งน้ีเพื่อเปนหลกัประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาวิทยาลัยชุมชนสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกจิและ
พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสภา
วิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามเอกลกัษณของวิทยาลัยชุมชน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถวนประกอบดวย 

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชน   

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธไมนอยกวารอยละ 90 

6. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะจากนักศึกษา ชุมชน
และผูใชบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีกจิกรรมรวมกันระหวาง
วิทยาลัยชุมชนหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 
1 ขอ หรือ ขอ 2 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

ผลการประเมิน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกบัพันธกิจและ
พัฒนาการของวิทยาลัย
ชุมชน 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกวดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ตามแผน 
แผนปฏิบัติราชการ โครงการการประกัน
คุณภาพ มีคูมือประกอบ การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ การมีสวนรวมของสภา และ
บุคลากร โดยจัดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
การประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยชุมชนสระแกว  ที่  74/2557  
ลงวันที่  26  มิถุนายน  2557  

IQA  9.1-1-1 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ปงบประมาณ 
2556 - 2557 
IQA  9.1-1-2 
โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  
IQA  9.1-1-3 
แผนผังการ
ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
IQA  9.1-1-4 
คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  

 

 2 มีการกําหนดนโยบาย
และใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยสภา
วิทยาลัยชุมชนและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน 
 

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแกว อนุมัติรายงาน
การประเมินตนเอง มีการกําหนดนโยบายให
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพ 
ผูอํานวยการจัดประชุมเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ใหบุคลากร มีความเขาใจเกณฑการ
ประเมิน  

IQA  9.1-2-1 
รายงานการ
ประชุม
กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
*ครั้งที่  4/ 
2556วันที่  23 
เมษายน  2556 
*ครั้งที่  11/ 
2556วันที่  22 
พฤศจิกายน  
2556 
IQA  9.1-2-2 
รายงานการ
ประชุม
กรรมการสภา
วิชาการ
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
*ครั้งที่  4/ 
2556 วันที่   
16 กรกฎาคม  
2556 
*ครั้งที่  7/ 
2556วันที่  15 
พฤศจิกายน  
2556 
IQA  9.1-2-3 
รายงานการ
ประชุมบุคลากร
วิทยาลัยชุมชน
สระแกว 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
*ครั้งที่  2/ 
2557วันที่  4 
กุมภาพันธ  
2557 
*ครั้งที่  5/ 
2557วันที่  6 
พฤษภาคม  
2557 
*ครั้งที่  8/ 
2557วันที่  2 
กันยายน  2557  

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ี
เพิ่มเติมตามเอกลักษณ
ของวิทยาลัยชุมชน 
 

การกําหนดตัวบงช้ีเพิม่เติม ในการกําหนดอัต
ลักษณ เสนอสภาวิทยาลัยชุมชน ในตัวบงช้ี 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

IQA  9.1-3.1 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ปงบประมาณ 
2556 – 2557 
 
 
 
 

 

 4 มีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
ครบถวนประกอบดวย 
   1)การควบคุมติดตาม
การดําเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ 
    2)การจัดทํารายงาน
ประจําปทีเ่ปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภาวิทยาลัยชุมชน   
สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา 
    3)การนําผลการ

มีการควบคุมติดตามงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จากสภาวิทยาลัย 
ผูอํานวยการ โดยวางแผนงานการดําเนินงาน 
จัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาวิชาการ สภาวิทยาลัย
ชุมชน สงรายงานตอสํานักบรหิารงานวิทยาลัย
ชุมชนและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา และการนําผลการ
ติดตามและการประเมินกันคุณภาพภายในป 
2555 มาพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานตาม
พันธกิจ 

IQA  9.1-4-1 
สรปุรายงานการ
โครงการประกัน
คุณภาพ 
 IQA  9.1-4-2 
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ปการศึกษา 
2555 
IQA  9.1-4-3 
รายงานการ
ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่  
7/ 2556วันที่  
15 พฤศจิกายน  
2556 
IQA  9.1-4-4 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 
 

รายงานการ
ประชุมสภา
วิทยาลัย ครั้งที่  
11/ 2556 วันที่
22 พฤศจิกายน  
2556 
  

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรงุการ
ทํางานและสงผลใหมี
การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธไมนอย
กวารอยละ 90 
 

การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2555 มาปรับปรงุการทํางาน โดย
การนําผลการติดตามและการประเมินกัน
คุณภาพภายในป 2555 มาพัฒนาปรบัปรุงการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 
2556  ตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธไมนอยกวา
รอยละ  90 
 
 
 
 
 
 
 

IQA  9.1-5-1 
สรปุผลการ 
ดําเนินงานใน
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
งบประมาณ 
2556   

 6 มีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะจากนักศึกษา 
ชุมชนและผูใชบริการ
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 

วิทยาลัยชุมชนสระแกว เผยแพรความรูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกสภา บุคลากรโดย
ประชุมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา    ศึกษาวิเคราะห
วิจัยเพื่อพฒันาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาพรอมจัดทําคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 
การมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพทัง้ภายและภายนอกดังน้ี 
1.ภายใน   
- มีการประชุมข้ีแจงในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม และการนิเทศการเรียนการสอนเกี่ยวกบั
การประกันคุณภาพการศึกษา มีกลองรบัความ
คิดเห็นในการบรกิารตามพันธกิจ  และปาย
ประชาสมัพันธงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- นักศึกษาเขารวมโครงการเครือขายความ

IQA  9.1-6-1 
รายงานโครงการ
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา      
IQA  9.1-6-2 
คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2556 
IQA  9.1-6-3 
รายงานพฒันา
คุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค 
IQA  9.1-6-4 
www.skcc.ac.th 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รวมมือประกันคุณภาพการศึกษา มีผูเขารวม
กิจกรรม  จํานวน  6  คน  วันที่ 6-7 
กุมภาพันธ  2557  ณ อาคารบางประกงปารค 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร บางคลา 
2.ภายนอก 
-ชุมชนและผูใชบริการมสีวนรวมในการให
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติอันพงึ
ประสงคเพื่อใหวิวทยาลัยชุมชนสระแกวไดนํา
ขอมูลมาพฒันานักศึกษาตามความตองการ
ของชุมชน การฝกงานและวิชาชีพ 

 

 7 มีเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีกจิกรรม
รวมกันระหวางวิทยาลัย
ชุมชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจังหวัด  กับ มหา 
วิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแกว ณ มหา 
วิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแกว  ตางจังหวัด 
 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดนิทรรศการวัน
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
และเครอืขายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
(BUU&C-IQA  DAY)  วันที่ 7 กรกฎาคม  
2557 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
กับ  8  สถาบันการศึกษาภาคตะวันออก 

IQA  9.1-7-1 
รายงาน
นิทรรศการวัน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
และเครอืขาย
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก 
(BUU&C-IQA  
DAY)  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลเุปาหมาย 

7  ขอ 6  ขอ 4 ไมบรรลเุปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปาหมาย 
7  ขอ 7  ขอ 5 บรรลเุปาหมาย 

 

ผูกํากับตัวบงชี้ 
นางอัมพร  สุคนเขตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
นางอัมพร  สุคนเขตร 
นางสงบลกัษณ  เจริญผล 

โทรศัพท   037-425487 โทรศัพท   037-425487 
E-mail  pornkol@hotmail.com E-mail  pornkol@hotmail.com 
 

จุดแข็ง 
    มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาภาคตะวันออกรวมพัฒนาการประกันคุณภาพการการศึกษา 


