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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน   ได้แก่    การควบคุมคุณภาพ    การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษาเป็นการจัดให้มีระบบและกลไกในแต่ละมาตรฐานที่มีผลต่อ
คุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อควบคุมหรือก ากับให้การด าเนินงานของวิทยาลัย  หรือหน่วยงานต่างๆ  
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมาตรฐานน้ันๆ 
 การควบคุมคุณภาพภายใน วิทยาลัยด าเนินการดังนี้ 
 1.จัดตั้ง หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบ                
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ชื่อว่า  “งานประกันคุณภาพการศึกษา ” มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 4 ชุด คือ  
  (1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย (ระดับสถาบัน) 
  (2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ส านักงาน หน่วยงานและสาขาวิชา  
 (3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
  (4) คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย 
 

 3. ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายในเป็น  9 องค์ประกอบ (สกอ.)  
มาตรฐาน 6 ด้าน (สมศ.)  41 ตัวบ่งชี้ (สกอ.+สมศ. + วิทยาลัยทองสุข) พร้อมเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ           
ตัวบ่งชี ้  
 4. ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานของวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมต่างๆในแต่ละ องค์ประกอบ โดย                
ใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบวงจรที่เรียกว่า  “PDCA” กล่าวคือต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ              
(Plan: P) มีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ  (Do: D) มีการติดตามตรวจสอบแล ะ
ประเมินผลการด าเนินการ  (Check: C) เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือบกพร่องในส่วนใดก็ต้องปรับปรุงหรือ           
ถ้าดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป (Act: A)  

 1.1. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมใด   ๆ ของแต่องค์ประกอบ  หน่วยงานต่างๆทั้งในระดับ  คณะวิชา 
ส านักงาน หน่วยงานและสาขาวิชา   ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการท างานเป็นระยะ  ๆ อย่างสม่ าเสมอ
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และต่อเน่ือง  เพื่อจะได้ทราบว่างานที่ท าได้ด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  อย่างไร                               
มีความก้าวหน้าเพียงใด หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนา  หรือ
ปรับปรุง แก้ไขงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
 

 1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการตรวจสอบคุณภาพซึ่งปกติจะ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา  ( เดือนมิถุนายน  ‟ พฤษภาคม)  โดยการประเมิน
นั้นจะเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของวิทยาลัย  คณะวิชา ส านักงาน หน่วยงาน และ
สาขาวิชา  ตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ  (หน่วยงานระดับคณะจะประเมินในทุกองค์ประกอบและทุก  
ตัวบ่งชี้ ส่วนหน่วยงาน  ส านัก งานและสาขาวิชา จะประเมินเฉพาะบางองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อ ตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและแหล่งข้อมูล) 
 การประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน ใช้ 2 แนวทางร่วมกัน คือ 
 1. แต่ละหน่วยงานประเมินตนเองพร้อมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ทุกสิ้นปี
การศึกษา 
 2. แต่ละหน่วยงานจะได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  (Internal Quality Audit) รวมทั้งได้รับฟัง
ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขงานในปีต่อ  ๆ 
ไปจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น 
 

2.  การพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน  
 เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกได้   วิทยาลัยจึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์การด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการจากภายนอก ได้แก่ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการการอุมดศึกษา (สกอ.) การพัฒนา
ปรับปรุงตัวบ่งชี้ประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยได้พิจารณาจุดเน้นของวิทยาลัย คือ 
กลุ่มผลิตบัณฑิต ส่วนประกอบส าคัญที่น ามาพิจารณามี  ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  จ านวน 6 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ 
1.1.2  2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษาของ   สกอ.               
ซึ่งประกาศใช้ในปีการศึกษา  2553 จ านวน  9 องค์ประกอบ  และองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 1  องค์ประกอบ รวมเป็น 10 องค์ประกอบ 
1.1. 1.1.4 3. ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายใน 
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3.  แผนงานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
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1. สถาบัน วางแผน ประเมินคุณภาพประจ าปี
การศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้กอนเร่ิมต้นปี
การศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดท า SAR (P) 

                

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้
ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online 

                

3. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดท า SAR  
และ เตรียมการประเมิน ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                

4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า                 

5. คณะน าผลการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า SAR บนระบบCHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับคณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับคณะวิชาและหน่วยงาน
เทียบเท่า 

                

6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าบนระบบ CHE QA Online 

                

7. สถาบันน าผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือ 
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า SAR บนระบบCHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบัน
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน 

                

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA 
Online และน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป 
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 9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าผลการ 
ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผน 
ปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณ 
ปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอ 
ใช้งบประมาณกลางปี 

                

10.ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน)ให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้นสังกัด 
(ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 

                

 
 ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีวิทยาลัยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ  ประมาณหน่วยงานละ  1 ‟ 2 วัน โดยทุกหน่วยงานด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
 3.วิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯโดยแต่ละคณะ วิชา /หน่วยงาน                                 
มีคณะกรรมการประเมินฯ  ซึ่งประกอบด้วย  ประธานฯจากภายนอกวิทยาลัย  และกรรมการประเมินฯ  ที่
ผ่านการฝึกอบรม  ประเมินฯ  ตามแนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินของ  สกอ .  3-5 คน                           
โดยมีผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 คน  
 4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ   1-2 คน โดยงานประกันคุณภาพจะจัดบุคลากร  ท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประเมินฯ  แต่ละชุด   ทั้งนี้ หากจ านวนบุคลากร งานประกันคุณภาพ
ไม่เพียงพอ งานประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้าเป็นฝ่ายเลขานุการ 
  5. การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ระดับหน่วยงานก าหนดให้จัดส่งภายใน ต้นเดือน
กรกฎาคมของทุกปี    เพื่อวิทยาลัยจะได้ด าเนินการจัดท ารางานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย 
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  6. แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
  „   คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
   -   มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
   -   เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิ น
ของ สกอ.อย่างน้อย  1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน  
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้ 
     -   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
 

4. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 4.1  เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ 
 เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ ได้แก่  1)  เกณฑ์เชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวน  
ร้อยละ สัดส่วน  2)  เกณฑ์เชิงคุณภาพ  ได้แก่  ข้อ  (เป็นเกณฑ์ให้คะแนนโดยนับจ านวนข้อที่ท าได้)              
และระดับ  (เป็นเกณฑ์ให้คะแนนการด าเนินงานเรียงล าดับแบบขั้นบันได)  
 

การให้คะแนนการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้  มีคะแนนเต็ม  3  คะแนน  โดยมีความหมายดังนี้ 
คะแนน การแปลผล 

0  คะแนน ยังไม่มีการด าเนินงาน  หรือไม่มีผลการด าเนินงาน  หรือผลการด าเนินงาน
ไม่ถึงเกณฑ์การประเมิน  1  คะแนน 

1  คะแนน มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดบางส่วน  หรือต่ ากว่ามาตรฐาน  
ที่ควรจะเป็นหรือผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 

2  คะแนน มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ก าหนดในระดับที่ยอมรับได้และใกล้เคียงกับ
มาตรฐานหรือมีผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน 

3  คะแนน มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนดหรือมีผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน 

  
4.2 เกณฑ์การแปลความหมายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบคุณภาพ  

  การแปลความหมายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบนี้จะน าคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบนั้น ๆ มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 



 

 

7 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข 

 ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
 การค านวณค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยการปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364  เป็น  72.36 
  3.975  เป็น  3.98 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน  0.00 ‟ 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน  1.51 ‟ 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 ‟ 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน  3.51 ‟ 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 ‟ 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

5.  ความเชื่อมโยงของตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก 
 การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย ฯ ค านึงถึงความเชื่อมโยง
กับตัวบ่งชี้ของ  สกอ.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ   สมศ.  และจุดเน้นของวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องในการจัดเก็บข้อมูลและลดความซ้ าซ้อนของ 

การด าเนินงาน  โดยรายละเอียดการเช่ือมโยงแสดงได้  ดังนี ้
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ 
วท. สกอ. สมศ 

1.  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ    
 1.1.(สกอ.)  กระบวนการพัฒนาแผน    
 ๑.๑๖. (สมศ. ๑๖)  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 

   

 ๑.๑๗.  (สมศ. ๑๗)  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสภาบัน 

   

2.  การผลิตบัณฑิต    
 2.1. (สกอ.)  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร    
 ๒.๑.  (สมศ. ๑)  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1  ปี 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข 

 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ 

วท. สกอ. สมศ 
 ๒.๒. (สมศ. ๒)  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท  และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 2.2.(สกอ.)อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
 2.3. (สกอ.)อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
 ๒.๓. (สมศ. ๓)  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

   

 2.4  ระบบการพัฒนา  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
 ๒.๔. (สมศ. ๔)  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

   

 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้    
 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน    
 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

   

 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

   

 ๒.๑๔. (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์    
3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร    
 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา    
4.  การวิจัย    
 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
 4.2  ระบบและกลไกการัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

   

 ๔.๕. (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

   

 ๔.๖. (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์    
 ๔.๗. (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ     
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9 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ 
วท. สกอ. สมศ 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม    
 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม    
 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม     
 ๕.๘. (สมศ. ๘)  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

   

 ๕.๙. (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

   

 ๕.๑๘. (สมศ. ๑๘) ผลการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆของ
สถาบัน 

   

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 ๖.๑๐. (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
 ๖.๑๑. (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม    
7.  การบริหารและการจัดการ    
 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน    
 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    
 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    
 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง    
 ๗.๑๒.(สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน    
 ๗.๑๓.(สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน    
8.  การเงินและงบประมาณ    
 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    
9.  ระบบและกลไลการประกันคุณภาพ    
 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
 ๙.๑๕. (สมศ. ๑๕) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 
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10 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ 
วท. สกอ. สมศ 

10.องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”    
 10.1.(สกอ.)การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)    
 10.2.(สกอ.) ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติ
ที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

   

11.องค์ประกอบท่ี 11   อัตลักษณ์ของวิทยาลัยทองสุข    
 11.1.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง    
    
 
หมายเหตุ    1)  วิทยาลัยทองสุขอยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
     2)  องค์ประกอบที่  11 ตัวบ่งชี้ที่  11.1    เป็นตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยฯ พัฒนาเพิ่มจ านวนรวม  1 ตัว
บ่งชี้ 
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