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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
(สกอ.)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตองสรางระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมิน
และพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามนโยบายเปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยวิทยาลัยชุมชนและหนวยงานต นสังกัด
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจไดวาวิทยาลัยชุมชนสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ หรือ ขอ 2

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราดมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และบรรจุ
โครงการการประกันคุณภาพลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณทุกป ในรายงานการประเมินตนเองแสดงถึงการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการมีสวนรวมของสภา และบุคลากร
จัดใหมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ รับผิดชอบตัว
บงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ป
การศึกษา 2559 ซึ่งประกอบดวย 9 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ จําแนก
เปนปจจัยนําเขา 3 ตัวบงชี้ กระบวนการ 16 ตัวบงชี้ และมีการนําตัว
บงชี้ในการประกันคุณภาพภายนอกมาเปนผลผลิตปรือผลลัพธในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 13 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด
32 ตัวบงชีท้ ุกตัวบงชี้สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัย
ชุมชนตราด

 2 มีการกําหนดนโยบายและให
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด อนุมัติรายงานการประเมินตนเอง มีการ
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ กําหนดนโยบายใหความสําคัญของงานประกันคุณภาพ ผูอํานวยการ
การศึกษาภายในโดยสภาวิทยาลัย จัดประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ใหนักศึกษาและบุคลากร
ชุมชน และผูอํานวยการวิทยาลัย
มีความเขาใจเกณฑการประเมิน
ชุมชน

หลักฐาน
9.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
ตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
9.1.1.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน วิทยาลัยชุมชน
9.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559

9.1.2.1 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด ปการศึกษา 2558
9.1.2.2 รายงานการสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2559
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
เอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยชุมชนตราดไดมีการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามเอกลักษณคือตัวบงชี้ที่ 5.2 เปดโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินงานตามเอกลักษณของวิทยาลัย
ชุมชนตราดซึ่งรายละเอียดตัวบงชี้ที่ 5.2 และไดนํามาใชตอเนื่องในป
การศึกษา 2557 โดยไดดําเนินการตามตัวบงชี้ คือ
1.มีการกําหนดตัวบงชี้ตามเอกลักษณโดยผานการเห็นชอบของ
สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยโดยนําเขาที่ประชุมกรรมการสภา
วิชาการกลั่นกรอง ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 กรกฎาคม
2557 และเสนอสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2557
2.มีแผนงาน โครงการที่สอดคลองกับเอกลักษณจัดทําแผนการ
บริการวิชาการ จําแนกเปน 5 กลุม ไดแก ดานกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม กลุมคอมพิวเตอร กลุมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ชุมชน กลุมภาษา และกลุมสุขภาพ
 4 มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น มีการควบคุมติดตามงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน สภาวิทยาลัย ผูอํานวยการโดยวางแผนงานการดําเนินงานจัดทํา
ประกอบดวย
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ สภาวิทยาลัย
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงาน ชุมชน สงรายงานตอสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและสํานักงาน
และประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาและการนําผลการ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
ติดตามและการประเมินผลประกันคุณภาพภายในป 2557
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน สํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนและสํานักงาน

หลักฐาน
9.1.3.1 รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ปการศึกษา 2556
9.1.3.2 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2556
9.1.3.3 รายละเอียดตัวบงชี้ที่ 5.2

9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา
2558
9.1.4.2 การนําผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2558 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
พันธกิจ
9.1.4.3 การประชุมคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2560
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา
3) การนํา ผลการประเมิ นคุ ณภาพไปทํ า
แผนการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของ
วิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 5 มี ก ารนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การ
ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธไมนอยกวารอยละ 90

วิทยาลัยชุมชนตราดไดประชุมคณะทํางานเพื่อนําผลการประเมิน
ตนเองมาจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง และไดนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการทํางาน
โดยบรรจุโครงการลงในแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เชน การบริหารความเสี่ยงสงผลให
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธการจัดการศึกษาระยะ 5
ป ในปงบประมาณ 2559 มีทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุทั้งหมด 13
ตัวชี้วัดทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเกินรอยละ 90
 6 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
วิทยาลัยชุมชนตราดเผยแพรความรูการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แกสภา บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ผานการจัดกิจกรรมใหความรู
โดยเฉพาะจากนักศึกษา ชุมชน และ การเผยแพรตอสาธารณชนผานเว็บไซต
ผูใชบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย
 7 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
วิทยาลัยชุมชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
ชุมชน ในระหวางวันที่ 24 -25 เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนูโวซิตี้
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

9.1.5.1 การนําผลการประเมินตนเองประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุง
9.1.5.2 แผนกลยุทธการจัดการศึกษา
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558 – 2562)
9.1.5.3 รายงานแผนและผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2559
9.1.2.2 รายงานการสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2559
9.1.6.1 รายงานการประเมินตนเองเผยแพร
ผานเว็บไซตวิทยาลัยชุมชนตราด
9.1.7.1 หนังสือบันทึกขอความเชิญประชุม ที่
ศธ 0595(5)/942 วันที่ 27 มีนาคม 2560
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

7

7

5

บรรลุ

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

7

7

5

บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

