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องค์ประกอบที่ 10 ระบบประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ 10.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีนโยบายคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพ โดยได้
กําหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และ 2555 (เอกสาร 10.1.1.1 และ
10.1.1.2) คือ โครงการประกันคุณภาพภายใน, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยการจัดการความรู้,
โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555 และปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 10.1.1.3 และ 10.1.1.4) และได้มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่งานประกันคุณภาพให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการสําหรับการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพ และจัดทํารายงานประจําปี
แต่ละตัวชี้วัด ตามคําสั่งที่ 43 /2555 ณ วันที่ 6 มิถุนายน เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลราย
องค์ประกอบการประเมินตนเองของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554 (เอกสาร 10.1.1.5) และ
วิทยาลัยชุมชนสงขา ได้ดําเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนผู้ให้ข้อเสนอแนะ (เอกสาร 10.1.1.6)
ข้อ 2 มีการออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ (เอกสาร 10.1.2.1) เพื่อเป็น
กลไลในการควบคุมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
นอกจากนั้นยังได้ออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา และ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง มีการจัดทําเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
10 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและหลักการใน
การจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่สะท้อนผลการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา มี 3 ระบบ (เอกสาร 10.1.2.2)
1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit)
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ระบบ
กลไก
1. การพัฒนาคุณภาพระบบที่สําคัญ คือ 1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
1.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพ 1.1 มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย
ภายใน 10 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ ของ
1.2 มีแผนงานประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย
วชช.
1.3 มีคู่มือประกันคุณภาพ
1.2 มาตรฐานการประกัน
1.4 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ
คุณภาพภายนอกของ สมศ. และก.พ.ร. ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย
1.5 ตัวชี้วัดร่วมของวิทยาลัย และตัวชี้วัดสําคัญ ระดับ
วิทยาลัย
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การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ระบบ
กลไก
1.6 การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในและ
เครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกมีผู้รับผิดชอบกํากับ
ดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล
2. กระบวนการประกันคุณภาพ
2.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน ปรับปรุงหรือ
เทียบเคียงภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.2 จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชิญที่
ปรึกษาจากภายนอก
2. การติดตามคุณภาพ มีระบบที่สําคัญ
1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
คือ
กลุ่มงาน และระดับวิทยาลัย
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินระดับ
10 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ ของ วชช. วิทยาลัย
- ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกัน
3. การตรวจติดตามและประเมินภายนอกจากต้นสังกัด
คุณภาพภายนอกของสมศ.
และจาก สมศ.
- ตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร
3. การประเมินคุณภาพ มีระบบที่สําคัญ 1. มีผู้รับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตาม
คือ
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาลัย
- การรายงานประเมินตนเองระดับ
2. ทุกกลุ่มงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
วิทยาลัย
เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก เพื่อรับรอง
- การประเมินจากบุคคลภายนอกจาก มาตรฐาน คุณภาพ ระดับวิทยาลัย
ต้นสังกัด
- การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.
ข้อ 3 มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีพันธกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัย ที่สามารถแสดงความ
สอดคล้องได้ดังนี้
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องของวิทยาลัย
1. ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการเครือข่าย (2)
อนุ ป ริ ญ ญารู ป แบบเครื อ ข่ า ย ที่ ส นองความ
ตัวบ่งชี้ 5.1 หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการ
ต้ อ งการของชุ ม ชนให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด ศึกษามีศักยภาพความพร้อมและความเหมาะสม
สงขลา
ตัวบ่งชี้ 5.2 มีการสร้างความสัมพันธ์และแสวงหา
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
2.
ขยายการบริ การทางการศึกษาด้ว ย องค์ประกอบที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและโครงการพั ฒ นาทางด้ า น และบริการวิชาการ (3)
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อาชี พ หรื อ ด้ า นทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านรู ป แบบ
ตั ว บ่ ง ชี้ 3.1 มี ก ระบวนการฝึ ก อบรมที่ ส ร้ า ง
เครื อ ข่ า ย ที่ ส นองความต้ อ งการของชุ ม ชนให้ ความสําเร็จในตัวผู้เรียน
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีระบบและกิจกรรมบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. จัดระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่า
การศึ กษาทั้ งเครื อข่ ายบุ คคล เครื อข่ ายหน่ วยงาน ปริญญา
และเครื อข่ าย ICT
ที่ สามารถเชื่ อมโยงและ
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
ประสานงานกับสถานที่เรียนครอบคลุมจังหวัดสงขลา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
องค์ประกอบที่ 8. การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.6 ระดับความร่วมมือและความสุขในการ
ทํางานของบุคลากร
4. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ องค์ประกอบที่ 6. การวิจัย
เครื อ ข่ า ยรวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
ตัวบ่งชี้ 6.1 ผู้สอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
เรียนการสอน
สอน
ตัวบ่งชี้ 6.2 มีการวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยหรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่า
ปริญญา
ตัวบ่งชี้ 2.1
มีระบบการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการมี
ส่วนร่วม
องค์ประกอบที่ 8. การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.2 สภาวิทยาลัยชุมชนกํากับดูแลการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตั ว บ่ ง ชี้ 8.3 สภาวิ ช าการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆให้มีสมรรถนะเพียงพอในการ ปริญญา
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพของอาจารย์
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.5 ระดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของ
นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์
องค์ประกอบที่ 8. การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ 8.5 มีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ตัวบ่งชี้ 8.6 ระดับความร่วมมือและความสุขใน
การทํางานของบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 8.7 มีการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้
7. จั ด การศึ ก ษามุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพให้ มี ผ ลการ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่า
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ปริญญา
(TQF) เกณฑ์มาตรฐานสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบการพัฒนาและบริหาร
ชุมชน และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) หลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการมี
ส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ 2.3 มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาและ
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ องค์ประกอบที่ 8. การบริหารจัดการ
ทุกฝ่ายเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
การพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามกระบวนการ เพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพ (PDCA)
ตัวบ่งชี้ 8.2 สภาวิทยาลัยชุมชนกํากับดูแลการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ 8.3 สภาวิชาการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 8.4 ภาวะผู้นําของผูบ้ ริหารทุกระดับของ
วิทยาลัยชุมชน
ตัวบ่งชี้ 8.5 มีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ตัวบ่งชี้ 8.6 ระดับความร่วมมือและความสุขใน
การทํางานของบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 8.7 มีการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้
ข้อ 4 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของแต่ละกลุ่มงาน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ใช้ร่วมกันทั้งระดับส่วนบุคคล กลุ่มงาน และวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย (เอกสาร 10.1.4.1)
1. ระบบงานห้องสมุด
2. ระบบงานทะเบียน
3. ระบบงานวัดผล
4. ระบบงานการเงิน
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5. ระบบงานบัญชี
6. ระบบงานพัสดุ
7. ระบบงานเบิกจ่ายงบประมาณ
8. ระบบงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
9. ระบบงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของวชช.
10. ระบบฐานข้อมูลUOC (ข้อมูล 3 ฐาน)
โดยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว มีส่วนช่วยสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล กลุ่มงาน และวิทยาลัย
ข้อ 5 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
วิทยาลัยชุมชนสงขลามีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ โดย
เริ่มตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) โดยใช้วงจรเดมมิ่ง
(Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-check-Act) ในการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา (เอกสาร 10.1.2.2) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้การจัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกคน โดย
การจัดประชุม/บรรยายเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํา SAR มอบหมายผู้รับผิดชอบ (ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล) และให้ผู้รับผิดชอบทําการศึกษารายละเอียด/จัดเตรียมข้อมูล
2. การดําเนินการ (Do) วิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูลการจัดทําร่างรายงาน
การประเมินตนเองเก็บรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลตามร่าง
รายงานการประเมินตนเอง
3. การตรวจสอบ (Check) ให้ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูลนําเสนอร่างSAR ต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง รับฟังความคิดเห็น เบื้องต้น นําเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาวิทยาลัยชุมชน
ตามกําหนดเวลาที่กําหนด ประชุม/สัมมนา/ชี้แจงเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับการ
ประเมินและเตรียมแผนรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) บุคลากรทุกกลุ่มงานได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน และนํา
ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. (รอบ 2) ปี 2552 (เอกสาร 10.1.5.1) และผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภายในของสกอ. และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนไปปรับปรุง
(เอกสาร 10.1.5.2)
ข้อ 6 มีรายงานและนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ทุกปี
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนร่วมกับวิทยาลัยชุมชนทั้ง 19 แห่ง ได้มีการ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ (เอกสาร 10.1.2.2)
โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก วิทยาลัยชุมชนสงขลา รอบสอง ในปี
2552 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552 ผลจากการประเมินภายนอกคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ
ประเด็นต่างๆ ที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นํามาพัฒนา เช่น การจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา การจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้สอน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทําแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการ (เอกสาร 10.1.5.1-10.1.5.2) ดังนี้
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 1.
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม
ผลการดํ า เนิ น งานและนํ า ผลการติ ด ตามและ 2.
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงดําเนินงานตาม
พันธกิจอย่างต่อเนื่อง

การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในระบบประกั นคุณภาพ
และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ
ใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ โดยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การดํ า เนิ น งาน ได้ ส รุ ป ผลงานเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายการ
ดํ าเนิ นงาน และนํ าเสนอต่อ สภาวิท ยาลั ยชุ ม ชนในการ
ประชุมประจําเดือน
3. เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณได้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานของสภาวิทยาลัยชุมชน
4. จัดทํ ารายงานผลการปฏิ บัติ ราชการตามคํ ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนทุกเดือน และรายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด จํานวน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
2. ควรจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้สอน 1. ในการจั ด ทํ า แผนและการพั ฒ นาผู้ ส อนได้ ดํ า เนิ น การ
ร่ ว มกั บ สํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดยในปี
โดยเฉพาะด้านการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การศึกษา ได้จัดอบรมและพัฒนาครู เรื่อง การวัดผลและ
การสอน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ประเมินผลการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
และการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
การวิจัย ในชั้ นเรี ย นและ การสอนเพื่ อพัฒ นาปัญ ญาใน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี อ าจารย์ ผู้ ส อนที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวม
ทั้งสิ้น 65 คน
2. ก่อนเปิด ภาคเรี ยนทุ กครั้ง วิทยาลัยชุ ม ชนสงขลาได้ จัด
ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
3. ควรรีบพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร 1. ได้ มี ก ารนํ า ระบบฐานข้ อ มู ล (ข้ อ มู ล 3 ฐาน) และใช้
จัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ร่วมกับทุกวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ปลอดภั ย ทั น สมั ย และถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จั ย อยู่
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการค้ น หาข้ อ มู ล และยั ง สามารถ
ตลอดเวลา พร้อมทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้
เชื่อมโยงข้อมูลกับวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ได้
มีส่วนได้ ส่วนเสี ยมี ช่ องทางติ ดต่ อสื่ อสารผ่ านระบบ 2. ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ในการพั ฒ นาระบบ
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา Soft ware ที่จะนํามาใช้ในการ
วัดผลในปีการศึกษา 2553
และได้มีการจัดประชุม
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม
ร่วมกับสวชช.และมหาวิทยาลัยบูรพา
3. พั ฒ นาระบบการวั ด ผลประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Excel
4. ได้ใช้ระบบ GFMIS เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้านเงิน บัญชี และพัสดุ
5. ได้ใช้ระบบติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่
สํานักบริหารงานวิทยาลัย ชุมชนกําหนดให้กับวิทยาลั ย
ชุมชนทั่วประเทศดําเนินการ
6. ได้ใช้ระบบตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม
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7.

4. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพั ฒนาวิทยาลั ย จากนั้ น จึงทํา แผนปฏิ บั ติ
งานประจําปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
5. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาวิทยาลัย
และสภาวิ ช าการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการประชุม และระบบรวบรวมข้อมูลและ
ติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัย

ได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่จัดการศึกษา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
8. ได้นําข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยได้ เช่น ข้อมูลข้อนักศึกษา
ข้อมูลบุค ลากร กิจกรรมดํ าเนิ นการ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทําการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) และยังใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
1. ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการประชุ ม สภาวิ ท ยาลั ย
ชุมชนสงขลา
5.1.1 กํ า หนดวั น ประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ า คื อ ทุ ก วั น พุ ธ ที่ 2
ของทุกเดือน
5.1.2 จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม และวาระการประชุ ม
ล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือราชการ และติดต่อผ่าน
ทางระบบโทรศัพท์ เพื่อทบทวนการมาประชุมของ
กรรมการตามนัดหมาย
5.1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภา
5.1.4 พัฒนารูปแบบการประชุมโดยใช้ VDO Conference
เพื่ อให้ โอกาสกั บกรรมการสภาบางท่ านได้ มี โอกาส
ประชุมทางไกล
2. การดําเนินงานของสภาวิชาการ ดําเนินการ เช่น เดียวกับ
ข้อ 5.1.1-5.1.2

และจาการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 (เอกสาร
10.1.5.3) ที่มีข้อเสนอจากกรรมการผู้ประเมินภายใน และนําไปเป็นฐานในการพัฒนา ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. การประเมินผลต้องใช้กลยุทธ์ในการประเมิน เพื่อนํา
ผลที่ได้มาจัดอบรมในครั้งต่อไป หรือสอบถามก่อนการจัด
อบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
เพื่อให้ค่าคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงขึ้น
2. ควรติ ด ตามเกณฑ์ การประเมิ น ใหม่ ร อบ สาม
โดยเฉพาะเรื่องของอัตลักษณ์ เอกลั กษณ์ และโครงการ
ส่งเสริมสังคม ควรระบุไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของการ
จัดการหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น ก่อนจัดฝึกอบรมทุก
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ร่าง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ร่วมประชุมชี้แจง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของวิทยาลัย
ชุมชน กับ สมศ.
3. วิทยาลัยชุมชนสงขลาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ของวิทยาลัยชุมชน กับ สมศ.
4. กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุมชี้แจ้ง เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากร
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3. ควรมีการประเมินหลั กสู ตรการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชน เฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้
มีการประเมินย้อนหลังเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว
4. ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาวะสํ า หรั บ
นักศึกษา

5. ควรจัดทําหลักฐานของนักศึกษาแต่ละคนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม หรือสมุดเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
6. ในการจั ด ทํ า รายงานผลกิ จ กรรมควรเขี ย นแยก
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ควรจัดประชุม Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการทําวิจัยระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น

8. ควรให้ บุ ค ลากรได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพทุกองค์ประกอบ และทุกตัวชี้วัด

9. ในการจัดทํา SAR ปีการศึกษา 2554 ซึ่งอาจจะถูกประเมิน
ภายนอกรอบสาม ให้นําข้อเสนอแนะของสมศ. ที่ประเมินรอบ
สองไปกําหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาให้ชัดเจนเพื่อให้
เห็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวงจร PDCA
10. การทํา SAR ที่ทําตั้งแต่ปี 2555 (เนื้อหาปี 54) ให้
คํานึงถึง 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวง โดยดูม าตรฐาน
และตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันของวิทยาลัย
ชุมชนโดยเฉพาะ

วิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตวิทยาลัยชุมชน ตั้งที่รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และประกอบอาชีพ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในแก้ไข ปรับปรุง
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีโครงการกีฬาสงขลาเกมส์
ให้กับนักศึกษาวชช.ทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2. กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษา จัดโครงการกีฬาวชช.ต่อต้าน
ยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการทํางานเป็นทีม
3. วชช.สงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลเทพาได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพแก่นักศึกษา ประจําปี
4. วชช.สงขลาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทุกศูนย์การเรียน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009”
5. วชช.สงขลาได้จัดกิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทุกศูนย์การเรียน “งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31
พ.ค. 2555”
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษาได้จัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาได้บันทึกข้อมูล ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัย
ชุมชน และได้แจกให้กับนักศึกษาทุกคนได้บันทึกและส่งกับกับ
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยชุมชนได้กําหนดแผนให้มี
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาอยู่แยกส่วนกันอย่างชัดเจน
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดประชุมอาจารย์ประจําของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อแจ้งให้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทําวิจัยต่อไป
กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดโครงการปรับปรุงกลยุทธ์การ
ดําเนินฯ เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานปีที่ผ่านมา
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานปี
ต่อไป
วิทยาลัยชุมขนสงขลา ได้นําข้อเสนอแนะของสมศ.ที่ได้เข้า
ประเมินภายนอกรอบสอง ไปกําหนดเป็นแผนโครงการ/
กิจกรรมดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554-2555
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ชี้แจงตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบใน
การทํา SAR ของวิทยาลัยให้กับบุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นงานประจําและต่อเนื่อง
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับ
มอ.หาดใหญ่ (โครงการ 1 ช่วย 9) ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 3

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 6

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6488-3001
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 - 6
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1 - 6
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน และบุคลากรส่วนใหญ่มีความตระหนักและให้ความ
ร่วมมืออย่างดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างแรงจูงใจของการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
อย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้บุคลากรไม่รู้สึกว่าการประกันคุณภาพเป็นการเพิ่มภาระงาน
จุดอ่อน : บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
แนวทางการแก้ไข : มีการประชุม วางแผนร่วมกันระหว่างงานประกันคุณภาพและงานนโยบายและแผนในการ
วางรูปแบบการจัดทํารายงานประเมินตนเองให้เป็นรายงานประจําปี
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 10.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554
เอกสาร 10.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555
เอกสาร 10.1.1.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
เอกสาร 10.1.1.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)
เอกสาร 10.1.1.5 คําสั่งที่ 43 /2555 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูล
รายองค์ประกอบการประเมินตนเองของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.1.1.6 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554พฤษภาคม 2555
เอกสาร 10.1.2.1 ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
เอกสาร 10.1.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.1.4.1 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสาร 10.1.5.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 2)
เอกสาร 10.1.5.2 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 9/2554 วันเสาร์ที่ 24
กันยายน 2554 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์
เอกสาร 10.1.5.3 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ 10.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายใน (เอกสาร 10.1.2.2) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มีการดําเนินงานตาม
ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในดังนี้
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินตนเอง
การจัดเตรียมความพร้อม
* การจัดประชุม/บรรยายเพื่อกําหนดแนวทางการจัดทํา SAR
* การมอบหมายผู้รับผิดชอบ (ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล)
* ศึกษารายละเอียด/จัดเตรียมข้อมูล/เก็บรวบรวมข้อมูลตาม
องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้

การจัดทํา SAR
* ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูลจัดทําร่างรายงานการประเมินตนเอง
* ตรวจสอบข้อมูลตามร่างรายงานการประเมินตนเอง
* นําเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น
การรับการประเมิน
* เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อวิทยาลัยชุมชนตามกําหนดเวลาที่กําหนด
* ประชุม/สัมมนา/ชี้แจงเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
* รับการประเมินและเตรียมแผนรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข้อ 2 มีรายงานการประเมินตนเอง(SAR: Self Assessment Report) ที่สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีรายงานการประเมินตนเอง(SAR: Self Assessment Report) ที่สอดคล้องกับ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 10.1.2.2) ซึ่งสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 19 แห่ง ได้กําหนดองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา
จํานวน 9 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบริการวิชาการ
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนานักศึกษา
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการเครือข่าย
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 การวิจัย
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบที่ 8 การบริหารจัดการ
จํานวน 9 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 9 การเงินและงบประมาณ
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 10 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ข้อ 3 มีการนํารายงานการประเมินตนเองเสนอสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อรับทราบและฟัง
ข้อเสนอแนะ
ในประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นําผลการประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาเพื่อรับทราบและฟังข้อเสนอแนะ ในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่
9/2554 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ (เอกสาร 10.2.3.1)
และในการศึกษา2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้แต่งตั้งกรรมการประเมิน (เอกสาร 10.2.3.2) และจะนําผล
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 นําเสนอรายงานการประเมินตนเองเสนอสภาวิชาการ
และสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อรับทราบและฟังข้อเสนอแนะในวาระการประชุมต่อไป
ข้อ 4 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กําหนด
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานต้น
สังกัด (เอกสาร 10.2.4.1) ต่อต้นสังกัดภายในเวลาที่กําหนด และในประจําปีการศึกษา 2554 สํานัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้กําหนดให้วิทยาลัยชุมชนสงขลาส่งรายงานการประเมินตนเอง ภายใน 120 หลังจบปี
การศึกษา 2554 เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนสงขลาได้จัดให้มีการประเมินภายใน วันที่ 24 กันยายน 2555 และจะได้นําส่งผลการประเมินภายในให้
หน่วยงานต้นสังกัดในวันที่ 27 กันยายน 2555
ข้อ 5 มีการปรับปรุงระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทั้ง 19 แห่ง ได้มีการเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน 10 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ โดยเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและ
หลักการในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่สะท้อนผลการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา โดยมีการรายงานจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนาตลอดจนข้ อเสนอแนะต่างๆที่สามารถนํ ามาปรั บปรุงการดําเนินงานที่นําไปสู่การพั ฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (เอกสาร 10.1.2.2)
โดยได้จัดทําปฏิทินการประกันคุณภาพเพื่อใช้กํากับการดําเนินงาน (เอกสาร 10.2.5.1) และได้จัด
โครงการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท อ.ปาดังเปร์ซา จ.สงขลา ในวันที่ 4-5
กรกฎาคม 2555 (เอกสาร 10.2.5.2) โดยประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงกระบวนการประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย ชุมชน ตัวบ่ง ชี้ของแต่ล ะองค์ประกอบ รวมถึง การรับฟังข้อเสนอแนะต่ างๆ ที่นําไปสู่การปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
ข้อ 6 มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก วิทยาลัยชุมชนสงขลา รอบสอง ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552
(เอกสาร 10.1.5.3) วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการประเมินประกันคุณภาพภายนอก สมศ. ได้เสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นํามา
พัฒนา เช่น การจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการศึกษา การจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้สอน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
จัดทําแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี และการปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการ ดังนี้
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
1. ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของ 1.1 แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ และการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัย
จั ดการศึ กษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการติ ดตามผลการ
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ
ดําเนินงานและนําผลการติดตามและประเมินคุณภาพ 1.2 ใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ภายในมาปรับปรุงดําเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการ โดยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ได้สรุปผลงานเกี่ยวกับเป้าหมายการดําเนินงาน และนําเสนอต่อ
สภาวิทยาลัยชุมชนในการประชุมประจําเดือน
1.3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
สภาวิทยาลัยชุมชน
1.4 จั ดทํารายงานผลการปฏิ บัติราชการตามคํารั บรองการปฏิ บั ติ
ราชการระดั บวิ ทยาลั ยชุ มชน ประจํ าปี งบประมาณ ต่ อสภา
วิ ทยาลั ยชุ มชนทุ กเดื อน และรายงานต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกั ด
จํานวน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
2.ควรจั ดทํ าแผนและดํ าเนิ นการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ สอน 2.1 ในการจั ดทํ าแผนและการพั ฒนาผู้ สอนได้ ดํ าเนิ นการร่ วมกั บ
โดยเฉพาะด้านการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โดยในปีการศึกษา ได้จัดอบรม
สอน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการ
และพั ฒ นาครู เรื่ อ ง การวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนและ การ
ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
สอนเพื่อพัฒนาปัญญาในวิทยาลัยชุมชน มีอาจารย์ผู้สอนที่เข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 คน
2.2 ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดปฐมนิเทศ
อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน
3.ควรรี บพั ฒนาคุณภาพของฐานข้อมู ล เพื่อการบริหาร 3.1 ได้มีการนําระบบฐานข้อมูล (ข้อมูล 3 ฐาน) และใช้ร่วมกับทุก
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและ
จัดการให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว
การค้นหาข้อมู ล และยั งสามารถเชื่ อมโยงข้ อมู ลกับวิทยาลั ย
ปลอดภัย ทันสมัย และถูกต้องเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลา
ชุมชนอื่นๆ ได้
พร้อมทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอย่างมี 3.2 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนา Soft ware ที่จะนํามาใช้ในการวัดผลในปีการศึกษา
2553 และได้มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้ อมในการใช้โปรแกรม เมื่ อวันที่ 7-9
มิ ถุ นายน 2553
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.3 พัฒนาระบบการวัดผลประเมิน ของนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป Excel
3.4 ได้ใช้ระบบ GFMIS เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านเงิน
บัญชี และพัสดุ
3.5 ได้ใช้ระบบติ ดตามผลการฝึกอบรมหลั กสูตรระยะสั้ น ที่สํานัก
บริ หารงานวิ ทยาลั ยชุ ม ชนกํ าหนดให้ กั บวิ ทยาลั ยชุ ม ชนทั่ ว
ประเทศดําเนินการ
3.6 ได้ ใช้ ระบบตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจการให้ บ ริ การ
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม
3.7 ได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเก็บข้อมูลที่
จัดการศึกษา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
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4.
ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัย จากนั้นจึงทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
5. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาวิทยาลัยและ
สภาวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่ เกี่ยวกับการ
ประชุ ม และระบบรวบรวมข้ อ มู ล และติ ด ตามการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย

3.8 ได้นําข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยได้ เช่น ข้อมูลข้อนักศึกษา ข้อมูล
บุ คลากร กิ จกรรมดํ าเนิ นการ เผยแพร่ ผ่านทางเว็ บไซต์ ของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทําการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) และยังใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
5.1 ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
5.1.1 กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า คือ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุก
เดือน
5.1.2 จัดส่งรายงานการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้า
พร้ อมทั้ งหนั งสื อราชการ และติ ดต่ อผ่ านทางระบบ
โทรศัพท์ เพื่อทบทวนการมาประชุมของกรรมการตาม
นัดหมาย
5.1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณของ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภา
5.1.4 พัฒนารูปแบบการประชุมโดยใช้ VDO Conference
เพื่ อให้ โ อกาสกั บกรรมการสภาบางท่ านได้ มี โอกาส
ประชุมทางไกล
5.2 การดําเนินงานของสภาวิชาการ ดําเนินการ เช่น เดียวกับ ข้อ
5.1.1-5.1.2

นอกจากนี้จาการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
(เอกสาร 10.1.5.3) ที่มีข้อเสนอจากกรรมการผู้ประเมินภายใน และนําไปเป็นฐานในการพัฒนา ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. การประเมินผลต้องใช้กลยุทธ์ในการประเมิน เพื่อนํา
ผลที่ได้มาจัดอบรมในครั้งต่อไป หรือสอบถามก่อนการจัด
อบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
เพื่อให้ค่าคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงขึ้น
2. ควรติ ดตามเกณฑ์ การประเมิ น ให ม่ ร อบสาม
โดยเฉพาะเรื่ องของอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการ
ส่งเสริมสังคม ควรระบุไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของการ
จัดการหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น ก่อนจัดฝึกอบรมทุก
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ร่าง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ร่วมประชุมชี้แจง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของวิทยาลัย
ชุมชน กับ สมศ.
3. วิทยาลัยชุมชนสงขลาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ของวิทยาลัยชุมชน กับ สมศ.
4. กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุมชี้แจ้ง เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากร
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3. ควรมีการประเมิ นหลักสู ตรการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยชุมชน เฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้
มีการประเมินย้อนหลังเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว
4. ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาวะสํ า หรั บ
นักศึกษา

5. ควรจัดทําหลักฐานของนักศึกษาแต่ละคนในการเข้า
ร่วมกิจกรรม หรือสมุดเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

6. ในการจั ด ทํ า รายงานผลกิ จ กรรมควรเขี ย นแยก
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7. ควรจัดประชุม Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการทําวิจัยระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น

8. ควรให้ บุ ค ลากรได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพทุกองค์ประกอบ และทุกตัวชี้วัด

วิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตวิทยาลัยชุมชน ตั้งที่รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และประกอบอาชีพ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในแก้ไข ปรับปรุง
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีโครงการกีฬาสงขลาเกมส์
ให้กับนักศึกษาวชช.ทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2. กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษา จัดโครงการกีฬาวชช.ต่อต้าน
ยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติด และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการ
ทํางานเป็นทีม
3. วชช.สงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลเทพาได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพแก่นักศึกษา ประจําปี
4. วชช.สงขลาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทุกศูนย์การเรียน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009”
5. วชช.สงขลาได้จัดกิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทุกศูนย์การเรียน “งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31
พ.ค. 2555”
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษาได้จัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาได้บันทึกข้อมูล ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัย
ชุมชน และได้แจกให้กับนักศึกษาทุกคนได้บันทึกและส่งกับกับ
วิทยาลัยชุมชนในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยชุมชนได้กําหนดแผนให้มี
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาอยู่แยกส่วนกันอย่างชัดเจน
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดประชุมอาจารย์ประจําของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อแจ้งให้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทําวิจัยต่อไป
กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดโครงการปรับปรุงกลยุทธ์การ
ดําเนินฯ เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานปีที่ผ่านมา
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานปี
ต่อไป
วิทยาลัยชุมขนสงขลา ได้นําข้อเสนอแนะของสมศ.ที่ได้เข้า
ประเมินภายนอกรอบสอง ไปกําหนดเป็นแผนโครงการ/
กิจกรรมดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554-2555

9. ในการจัดทํา SAR ปีการศึกษา 2554 ซึ่งอาจจะถูก
ประเมินภายนอกรอบสาม ให้นําข้อเสนอแนะของสมศ. ที่
ประเมินรอบสองไปกําหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาให้
ชัดเจนเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวงจร
PDCA
10. การทํา SAR ที่ทําตั้งแต่ปี 2555 (เนื้อหาปี 54) ให้ 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ชี้แจงตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบใน
การทํา SAR ของวิทยาลัยให้กับบุคลากรทราบอย่าง
คํานึงถึง 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวง โดยดูมาตรฐาน
ต่อเนื่องเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นงานประจําและต่อเนื่อง
และตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันของวิทยาลัย
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ชุมชนโดยเฉพาะ

2. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับ
มอ.หาดใหญ่ (โครงการ 1 ช่วย 9) ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน

ข้อ 7 มีการเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ก่อน สมศ.จะเข้า
ประเมิน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยเตรียม SAR 3 ปี ย้อนหลัง ซึ่งSAR ต้องเป็นข้อมูลที่
แสดงถึงพัฒนาการ
2. การเตรียมข้อมูล ให้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละองค์ประกอบจากการประเมินภายในทุกครั้งอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทําฐานข้อมูล รวมถึงมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ กํากับติดตาม
3. การเตรียมบุคลากร แบ่งเป็น
3.1 ผู้บริหาร ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ถ้าผู้บริหารไม่อยู่จะเตรียม
ผู้ให้ข้อมูลแทนที่มีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย แผนต่างๆ และการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 3 ปี ที่ผ่านมา
3.2 การเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.3 เน้นให้อาจารย์ผู้สอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.4 นักศึกษา ที่ทํากิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
3.5 เพิ่มคามรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในระบบงานประกันคุณภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.6 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ(ร่าง)เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก
รอบสามของวิทยาลัยชุมชน
3.7 มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดจุดดี จุดเด่น ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และเสนอกลับไปยังต้นสังกัดเพื่อพิจารณาต่อไป
3.8 บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การตรียมสถานที่
4.1 สํานักงานวิทยาลัยชุมชนสงขลา ต้องให้สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นระเบียบ และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้
4.2 สถานที่จัดการเรียน อําเภอต่างๆ ต้องน่าเรียน สะอาด อุปกรณ์การเรียนการสอนต้องพร้อม มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษาควรรู้ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลได้
4.3 ห้องเรียน ต้องสะอาด มีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
5. การเตรียมหลักฐานและข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยชุมชน เช่น
5.1 ผลงานดีเด่นของนักศึกษารางวัล โล่ เกียรติบัตร ต่างๆ
5.2 ผลงานดีเด่นของอาจารย์ผู้สอน
5.3 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
5.4 โครงการหรือกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาเน้นเป็นพิเศษ
5.5 นิทรรศการขนาดย่อยที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
6. มีการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสมศ.ให้บุคลากรได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง และมีการสําเนาร่างเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
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7. นําบุคลากรไปศึกษาดูงานประกันคุณภาพที่วิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
แนวทางการดําเนินงาน และการเตรียมความพร้อม
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 3

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 7

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6944-0414
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 - 7
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1 - 7
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพอย่างจริงจัง
แนวทางการพัฒนา : ประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านและนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปีต่อไป
จุดอ่อน : บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในเรื่องการเก็บเอกสารหลักฐาน
แนวทางการแก้ไข : ควรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดเก็บเองกสารที่ถูกต้อง
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 10.1.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.2.3.1 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 9/2554 วันเสาร์ที่ 24
กันยายน 2554 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์
เอกสาร 10.2.3.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.2.4.1 หนังสือส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553
เอกสาร 10.2.5.1 ปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.2.5.2 รายงานการโครงการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554
เอกสาร 10.1.5.2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 2)
เอกสาร 10.1.5.3 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553

