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ปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
ดวยสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับ
จัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 710,649,000 บาท จะตองนําสงตัวชี้วัดภายใต 8 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ 23 ตัวชี้วัด จําแนกเปน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืน้ ฐาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประกอบดวย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรดานอาชีพ 8,400 คน
(2) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 3,000 คน
(3) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คงอยู 8,500 คน
(4) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขาใหม 5,000 คน
(5) เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู รอยละ 80
(6) เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู
รอยละ 70
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
(7) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรกั ษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 10,000 คน
(8) เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น 20 โครงการ
(9) เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น รอยละ 80
2.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ
(10) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 8,000 คน
(11) เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
1.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(12) เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 1,600 คน
(13) เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรับการสนับสนุน รอยละ 100
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4.1 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
(14) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
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5.
6.

7.

8.

4.2 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(15) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
(16) เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการฝกอบรมพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 500 คน
แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
6.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานประเทศ
(17) เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ 5 โครงการ
(18) เชิงคุณภาพ :: รอยละจํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 80
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
7.1 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและการคาผลไมภาคตะวันออก
(19) เชิงปริมาณ : จํานวนตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร
7.2 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(20) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ/วิชาการ 400 คน
7.3 โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
(21) เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการฝกอบรมพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 200 คน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง
8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(22) เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการพัฒนา 400 คน
8.2 โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนและการเรียนรูตลอดชีวิตผานแหลงเรียนรูในพื้นที่และชุมชน
(23) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 5,500 คน

ในการนี้ เพื่อใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหมีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนดังกลาว โดยไดกําหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ และเครื่องมือในการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการรายงานผลสําเร็จขององคกร และเปนขอมูลสนับสนุนการจัดทํางบประมาณประจําปของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปนธรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอความรวมมือผูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบริหารแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลดานการบริหารจัดการ ไดศึกษาเอกสาร และกํากับ ติดตามใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาที่กําหนดตอไป
กองแผนงานและงบประมาณ
สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีนาคม 2562
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สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ความนํา
1.2 เปาหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจดานการศึกษา
พันธกิจดานการวิจัย
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 เปาหมายผลผลิตจําแนกตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามพันธกิจ และวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจดานการจัดการศึกษา
พันธกิจดานการวิจัย
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนที่ 2 ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
พันธกิจดานการจัดการศึกษา
พันธกิจดานการวิจัย
พันธกิจดานการบริการวิชาการ
พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนที่ 3 ทําเนียบแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาคผนวก
หมวด A แบบฟอรมการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใชจายงบประมาณ
A1 : รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานโครงการ
A2 : รายงานผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน
A3 : รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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A4 : แบบฟอรมสรุปรายงานคาสาธารณูปโภค
A5 : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รอบ 9 และ 12 เดือน)
หมวด B แบบฟอรมการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดหลักสูตรอาชีพ/การบริการวิชาการ
B1 : แบบฟอรมรายงานผลการจัดหลักสูตรดานอาชีพ-บริการวิชาการ (เชิงปริมาณ)
B2 : แบบฟอรมติดตามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป)
หมวด C แบบฟอรมรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร
และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C1.1 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
C1.2 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร
C1.3 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C2.1 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
C2.2 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
C2.3 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C3 : รายงานขอมูลจํานวนผูเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแตละปการศึกษา)
C4 : แบบฟอรมรายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน
C5 : แบบฟอรมรายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
C6 : แบบฟอรมการติดตามผลผูสําเร็จหลักสูตร
C7 : แบบฟอรมขอมูลรายบุคคลกลางของสถาบันอุดมศึกษา
C8 : แบบแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
หมวด D แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
D1 : แบบฟอรมความพึงพอใจของผูรับบริการ
D2 : แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูผ านการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทําประโยชนใหชุมชน
D3 : แบบฟอรมความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
D4 : แบบฟอรมความพึงพอใจของนายจาง/สถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความนํา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 710,649,000 บาท

จะตองนําสงตัวชี้วัดภายใต 8 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ 23 ตัวชี้วัด จําแนกเปน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ประกอบดวย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรดานอาชีพ 8,400 คน
(2) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา 3,000 คน
(3) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คงอยู 8,500 คน
(4) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขาใหม 5,000 คน
(5) เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและประสบการณไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู รอยละ 80
(6) เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู
รอยละ 70
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
(7) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรกั ษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 10,000 คน
(8) เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น 20 โครงการ
(9) เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น รอยละ 80
2.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ
(10) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 8,000 คน
(11) เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ รอยละ 80
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
1.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(12) เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ไดรับการอุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 1,600 คน
(13) เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรับการสนับสนุน รอยละ 100
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4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4.1 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
(14) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
4.2 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
(15) เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
5. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
(16) เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการฝกอบรมพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 500 คน
6. แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
6.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานประเทศ
(17) เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ 5 โครงการ
(18) เชิงคุณภาพ :: รอยละจํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 80
7. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
7.1 โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและการคาผลไมภาคตะวันออก
(19) เชิงปริมาณ : จํานวนตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร
7.2 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(20) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ/วิชาการ 400 คน
7.3 โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
(21) เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการฝกอบรมพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 200 คน
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง
8.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(22) เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการพัฒนา 400 คน
8.2 โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนและการเรียนรูตลอดชีวิตผานแหลงเรียนรูในพื้นที่และชุมชน
(23) เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู 5,500 คน
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1.2 เปาหมายตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจ
ดานการศึกษา

ดานวิจัย
ดานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรดานอาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทา
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่คงอยู
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาที่เขาใหม
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดานอาชีพนําความรู ทักษะและประสบการณ
ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทําอยู
เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทําอยู
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ไดรับการ
อุดหนุนและการชวยเหลือคาใชจายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มคี วามเหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
เชิงคุณภาพ : รอยละของคาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการทีไ่ ดรับการ
สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานประเทศ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจยั ที่แลวเสร็จ
เชิงคุณภาพ : รอยละจํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือขายที่เขารวมโครงการสังคมพหุ

หนวยนับ

คาเปาหมายป พ.ศ. 2562
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน
คน
คน
คน
รอยละ

8,400
3,000
8,500
5,000
80

8,652
3,551
12,566
5,265
80

รอยละ

70

70

คน

1,600

1,941

รอยละ

100

100

โครงการ
รอยละ

5
80

5
80

คน
รอยละ

8,000
80

13,625
80

คน

5,000

5,080
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พันธกิจ

ตัวชี้วัด
วัฒนธรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการทีผ่ านการฝกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
และบริการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จํานวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียนและการเรียนรูตลอด
ชีวิตผานแหลงเรียนรูในพื้นที่และชุมชน
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการวิชาการในแหลงเรียนรู
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและการคาผลไมภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จํานวนตนแบบนวัตกรรมอาหารและสินคาเกษตร
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม
เชิงปริมาณ : จํานวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรมดานอาชีพ/วิชาการ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนผูผานการฝกอบรมพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
ดานทํานุบํารุงศิลปะ และ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น
เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หนวยนับ

คาเปาหมายป พ.ศ. 2562
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน

2,500

2,500

คน

500

1,930

คน

400

407

คน

5,500

6,050

5

8

คน

400

600

คน

200

280

คน

10,000

10,100

20
80

27
80

ตนแบบ

โครงการ
รอยละ

4
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ยะลา

ปตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร

สงขลา

นาน

58

86

124

100

568

240

248

198

91

223

112

44

80

330

106

54

148

320

123

58

86

24

100

568

240

248

198

91

223

112

44

80

330

106

200

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

845

405

889

539

381

298

406

281

1,975

933

1,086

754

241

712

331

156

332

1,140

423

407

405

889

539

381

298

213

281

1,975

933

1,086

754

241

712

331

156

332

1,140

423

438

-

-

-

-

-

193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

190

325

200

180

210

340

150

630

300

360

300

125

325

150

60

130

330

150

240

190

325

200

180

210

180

150

630

300

360

300

125

325

150

60

130

330

150

220

-

-

-

-

-

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระนอง

123

อุทัยธานี

320

สระแกว

นราธิวาส

ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : งบดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (อนุปริญญา/ ปวส.)
3,000
3,551
98
1. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จ
คน
การศึกษาระดับอนุปริญญา/
เทียบเทา
3,251
98
1.1 จํานวนนักศึกษาที่
คน
สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา
300
1.2 จํานวนนักเรียนที่
คน
สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
8,500
12,566 439
2. จํานวนนักศึกษาระดับ
คน
อนุปริญญา/เทียบเทาที่คง
อยู
11,935 439
2.1 จํานวนนักศึกษา
คน
ระดับอนุปริญญาคงอยู
631
2.2 จํานวนนักศึกษา
คน
ระดับ ปวส. คงอยู
5,000
5,265 350
3. จํานวนนักศึกษาระดับ
คน
อนุปริญญา/เทียบเทาที่เขา
ใหม
4,885 350
3.1 จํานวนนักศึกษา
คน
ระดับอนุปริญญาเขาใหม
380
3.2 จํานวนนักศึกษา
คน
ระดับ ปวส. เขาใหม

หนองบัวลําภู

148

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ

มุกดาหาร

254

บุรีรัมย

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

ตาก

หนวย
นับ

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

แมฮองสอน

1.3 เปาหมายผลผลิตจําแนกตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามพันธกิจ และวิทยาลัยชุมชน

1. พันธกิจดานการจัดการศึกษา

5
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ระนอง

นราธิวาส

ยะลา

ปตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร

สงขลา

นาน

80

80

80

80

80

80

80

80

สระแกว

80

มุกดาหาร

80

บุรีรัมย

80

ตาก

80

หนวย
นับ

พิจิตร

อุทัยธานี

หนองบัวลําภู

แมฮองสอน

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4. ผูสําเร็จการสึกษาตาม
รอย
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ละ
กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (อนุปริญญา/ ปวส.)
5. รอยละผูสําเร็จการศึกษา
รอย
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
การศึกษาหลักสูตรดานอาชีพ ละ
นําความรู ทักษะและ
ประสบการณไปประกอบ
อาชีพ และพัฒนางานที่ทําอยู
6. รอยละผูสําเร็จการศึกษา รอย
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา
ละ
จากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนางานที่ทําอยู
ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : งบรายจายอื่น โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
7. จํานวนผูรับบริการ
คน
8,400
8,652
หลักสูตร ดานอาชีพ
7.1 จํานวนผูรับบริการ
คน
700
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบัน/วชช.
7.2 จํานวนผูรับบริการ
คน
7,448 308 672 364 504 672 308 252 840
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (45
ชั่วโมงขึน้ ไป)
7.3 จํานวนผูรับบริการ
คน
504
- 112
28
56
84
หลักสูตรพัฒนาอาชีพที่ผาน
การรับรองมาตรฐานฯ
ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา วชช.
โครงการพัฒนาคุณภาพ
โครงง
221
12
11
7
18
6
9
10
18
มาตรฐานการจัดการศึกษา
าน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

364

280

336

308

364

224

392

280

112

252

140

476

28

-

-

-

56

-

-

-

-

140

-

-

13

14

14

10

9

10

10

12

6

9

11

12

6
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มุกดาหาร

หนองบัวลําภู

สระแกว

อุทัยธานี

ระนอง

นราธิวาส

ยะลา

ปตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร

สงขลา

นาน

บุรีรัมย

ตาก

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

พิจิตร

หนวย
นับ

แมฮองสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ไมนับรวมตัวชี้วัด)
ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
โครง
30
50
25
8. จํานวนโครงงานที่ไดรับ
งาน
การสนับสนันคาใชจายใน
โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : งบเงินอุดหนุน
9. จํานวนนักศึกษา ระดับ
คน
1,600
1,941
- 1,632
- 309
ปวช. ของ วชช.พิจิตร และ
อุทัยธานี ไดรับการอุดหนุน
และการชวยเหลือคาใชจา ย
ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความเหมาะสม
กับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน
9.1 จํานวนนักศึกษา
คน
1,371
- 1,162
- 209
ระดับ ปวช. คงอยู
9.2 จํานวนนักศึกษาระดับ คน
570
- 470
- 100
ปวช. เขาใหม
10. รอยละของคาใชจายที่
รอย
100
100
- 100
- 100
ผูปกครองสามารถลด
ละ
คาใชจายตามรายการที่ไดรับ
การสนับสนุน
2. พันธกิจดานการวิจัย
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยและนวัตกรรมทีต่ อบโจทยการสรางองคความรูพื้นฐานชุมชน
11. จํานวนโครงการวิจัยที่
โครง
5
5
2
แลวเสร็จ
การ
12. รอยละจํานวน
รอย
80
80
80
ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช
ละ
ประโยชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

80

7
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ตราด

แพร

สงขลา

นาน

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแกว

หนองบัวลําภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย

ตาก

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

พิจิตร

หนวย
นับ

แมฮองสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

505

705

1,115

1,165

3. พันธกิจดานการบริการวิชาการ

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ : งบรายจายอื่น โครงการใหบริการวิชาการแกชมุ ชน
คน
8,000
13,625 1,645 880 850 925 495 425 575 620 500
345 330
375 600 570 550 450
13. จํานวนผูรับบริการทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
6,500
11,920 1,345 800 850 850 420 350 500 600 425
270 300
300 525 400 475 350
13.1 จํานวนผูรับบริการทาง คน
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
(หลักสูตรฝกอบรม < 45
ชั่วโมง)
1,500
1,705 300
80
75
75
75
75
20
75
75
30
75
75 170
75 100
13.2 จํานวนผูรับบริการทาง คน
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
(คก.วิจัยชุมชน)
หลัก
40
1
1
6
3
2
3
8
5
9
1
13.3 จํานวนหลักสูตรที่
สูตร
ไดรับการพัฒนา : งปม.
ภายใตคก.ใหบริการวิชาการ
แกชุมชน (คก.พัฒนา
หลักสูตร)
รอยละ
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
14. ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการวิชาการ
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
15. รอยละของงานบริการ รอยละ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต : งบรายจายอื่น โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
16. จํานวนนักศึกษา
คน
5,000
5,080
- 1,100 1,100 1,100
ประชาชน และภาคี
เครือขายที่เขารวมโครงการ
สังคมพหุวัฒนธรรม
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต : งบรายจายอื่น โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
17. จํานวนนักศึกษาและ
คน
2,500
2500
625 625
625
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการ

400

630

1,040

1,090

105

75

75

75

-

-

1

-

80

80

80

80

90

90

90

90

-

-

1,780

-

-

-

625

-

8
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นาน

สงขลา

แพร

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแกว

หนองบัวลําภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย

ตาก

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

พิจิตร

หนวย
นับ

แมฮองสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

พัฒนาทักษะอาชีพ
แผนงานบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
18. จํานวนผูรับบริการที่
คน
500
1,930 170
60
60
- 120
50
90
40
60
75 720
50
- 105
60
50
120
100
ผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวและบริการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
19. จํานวนเด็กปฐมวัยที่
คน
400
407
14
14
15
40
14
40
14
14
14
14
15
50
14
40
40
40
15
ไดรับการพัฒนา
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ
20. จํานวนผูรับบริการ
คน
5,500
6,050 1,700
- 100 100 150 500 900 100
100
- 100 100 100 150 300 800
50
800
วิชาการในแหลงเรียนรู
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไม
21. จํานวนตนแบบ
ตนแบ
5
8
3
5
นวัตกรรมอาหารและสินคา
บ
เกษตร
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจายอื่น โครงการพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
22. จํานวนผูผานการ
คน
200
280
70
70
70
70
ฝกอบรมพัฒนา รูปแบบ
สินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยว
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : งบรายจายอื่น โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
23. จํานวนผูรับบริการ
คน
400
600
- 150 150 150
- 150
หลักสูตรฝกอบรมดาน
อาชีพ/วิชาการ
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สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร

1

1

1

1

1

1

1

1

25. จํานวนนักศึกษา และ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
และอนุรักษทาํ นุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
26. รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
27. รอยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ ําหนด

10,100

300

770

400

250

400

500

620 1,200

960

650

350

400

500

200

200

250

500

250

900

500

นาน

สงขลา

สตูล

1

ปตตานี

2

4. พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : งบรายจายอื่น โครงการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
24. จํานวนโครงการ/
โครง
20
27
1
1
1
1
1
1
3
1
3
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
การ
และ ภูมปิ ญญาทองถิ่น

ยะลา

3

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแกว

หนองบัวลําภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย

ตาก

เปาหมาย เปาหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

พิจิตร

หนวย
นับ

แมฮองสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

คน

10,000

รอย
ละ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

รอย
ละ

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90
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สวนที่ 2
ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. พันธกิจดานการจัดการศึกษา
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
1.1 การรายงานแผนการจัด - เครื่องมือ C1.1 : แบบฟอรมรายงาน กอนเปดภาคเรียนใหมอยางนอย 3 เดือน : อนุปริญญา ปวส. ปวช.
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
การศึกษาตลอด
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร กอนเปดภาคเรียนใหมอยางนอย 1 เดือน : ประกาศนียบัตรและ
หลักสูตร
สัมฤทธิบัตร
อนุปริญญา ปวส. ปวช.
- เครื่องมือ C1.2 : แบบฟอรมรายงาน
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
- เครื่องมือ C1.3 : แบบฟอรมรายงาน
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร
- วิธีการ เอกสาร/ e-mail
1.2 การรายงานการจัด
- เครื่องมือ C2.1 : แบบฟอรมรายงาน หลังเปดการเรียนการสอน ภายใน 15 วัน ทุกประเภทหลักสูตร
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา ปวส. ปวช.
- เครื่องมือ C2.2 : แบบฟอรมรายงาน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
- เครื่องมือ C2.3 : แบบฟอรมรายงาน
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เรื่องที่รายงาน

1.3 การรายงานขอมูล
จํานวนผูเรียนหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
(เฉพาะหลักสูตร
อนุปริญญา)
1.4 การรายงานจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

เครื่องมือ /วิธีการ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร
- วิธีการ เอกสาร/ e-mail
- เครื่องมือ C3 : แบบฟอรมรายงาน
ขอมูลจํานวนผูเรียนหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail

- เครื่องมือ C5 : แบบฟอรมรายงาน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- วิธีการ : ให วชช. Export ขอมูลจาก
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดาน
งานทะเบียน วัดผลฯ และจัดสงทาง
เอกสาร/e-mail
1.5 การรายงานขอมูล
- เครื่องมือ C4 : แบบฟอรมรายงานขอมูล
นักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรอนุปริญญา
- วิธีการ : บันทึกขอมูลในระบบ
ประจําภาคเรียนที่
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการศึกษา
1/2562
และการมีงานทําของวิทยาลัยชุมชน
(เทานั้น)
1.6 การติดตามผลผูสําเร็จ ป - เครื่องมือ C6 : แบบฟอรมการ
การศึกษา 2561
ติดตามผลผูสําเร็จหลักสูตร
อนุปริญญา /ปวส. / ปวช. /
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.



มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ

กองแผนงานและงบประมาณ

ภายใน 15 วันหลังจากสภาวิทยาลัยชุมชนผานการกลั่นกรอง /อนุมัติ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
กองอํานวยการ
ผูสําเร็จการศึกษา
- กลั่นกรอง : อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- อนุมัติ : ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตร
 กองแผนงานและงบประมาณ
(เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา)

 กองแผนงานและงบประมาณ
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เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

- วิธีการ : บันทึกในระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาและการมี
งานทํา (เทานั้น)
1.7 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัยชุมชน
พอใจของผูรับบริการ
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัย
ชุมชน
1.8 การสํารวจผูสําเร็จ
- เครื่องมือ D2 : แบบประเมินที่ชุมชน
การศึกษาสรางอาชีพ
ประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูผาน
และทําประโยชนให
การฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทํา
ชุมชน
ประโยชนใหชุมชน
- วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel
และบันทึกในระบบ CHE QA Online
1.9 การสํารวจความพึงพอใจ - เครื่องมือ D3 : แบบฟอรมความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/
ของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จ
ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่
การศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพ
มีตอคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตร
- วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel
และบันทึกในระบบ CHE QA Online
1.10 การสํารวจความพึงพอใจ - เครื่องมือ D4 : แบบฟอรมความพึงพอใจ
ของนายจาง/สถาน
ของนายจาง/สถานประกอบการที่มี
ประกอบการที่มีตอ
ตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
ผูสําเร็จการศึกษาจาก - วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ

 กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
เปนเครื่องมือตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชน
เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา
ปวส. และ ปวช.
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
เปนเครื่องมือตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชน
เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา
ปวส. และ ปวช.
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
เปนเครื่องมือตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชน
13
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เรื่องที่รายงาน
วิทยาลัยชุมชน

เครื่องมือ /วิธีการ
และบันทึกในระบบ CHE QA Online

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ
เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา
ปวส. และ ปวช.
กองแผนงานและงบประมาณ
(ฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษา,
ฐานขอมูลนักศึกษา)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ฐานขอมูลบุคลากร)

1.11 การรายงานฐานขอมูล - เครื่องมือ C7 : สําหรับขอมูล
รายบุคคลกลางของ
ปละ 2 ครั้ง
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ให
สถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ 2562
วชช. นําขอมูลรายบุคคลฯ ออกจาก
(นักศึกษา บุคลากร และ ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 รอกําหนดการที่ สกอ. ประกาศ
ผูสําเร็จการศึกษา) ป
ชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผล และ
2562
ประเมินผลนักศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล
- วิธีการ : e-mail
2. ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
            กองแผนงานและงบประมาณ
2.1 การรายงานผลการจัด - เครื่องมือ B1 : แบบฟอรมรายงานผล
หลักสูตรฝกอบรมดาน
การจัดหลักสูตรดานอาชีพ-บริการ
อาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการ (เชิงปริมาณ)
- วิธีการ :
o บันทึกในระบบหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสราง
ประสบการณดานอาชีพและ
คุณภาพชีวิต (ระบบทะเบียน
หลักสูตรฝกอบรม)
o รายงานผลการดําเนินงานใน
ระบบบริหารโครงการตามพันธ
กิจสําหรับวิทยาลัยชุมชน
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เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

- เครื่องมือ B2 : แบบฟอรมติดตามผูผาน
2.2 การติดตามผลผูผาน
หลักสูตรฝกอบรมดาน
การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
อาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป) (45 ชัว่ โมงขึ้นไป)
- วิธีการ : บันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทํา
(เทานั้น)

2.3 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัยชุมชน
พอใจของผูรับบริการ
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุมชน
3. ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา วชช.


3.1 รายงานความกาวหนา/ - เครื่องมือ A1 : รายงานผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานรายไตรมาส ในระบบ
โครงการฯ
บริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน

3.2 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจของผูรับบริการ
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัยชุมชน
โครงการ
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัย
ชุมชน
4. ผลผลิตที่ 1 ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน : โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม


4.1 รายงานความกาวหนา/ - เครื่องมือ A1 : รายงานผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานรายไตรมาส ในระบบ
โครงการ
บริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ

 กองแผนงานและงบประมาณ

 กองแผนงานและงบประมาณ



 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย



 กองแผนงานและงบประมาณ
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เรื่องที่รายงาน
4.2 การสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ
โครงการ

2. พันธกิจดานการวิจัย
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

วิทยาลัยชุมชน
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัยชุมชน
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุมชน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ต.ค.

กอง/งานที่รับผิดชอบ

 กองแผนงานและงบประมาณ

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยการสรางองคความรูพื้นฐานชุมชน




5.1 รายงาน
- เครื่องมือ A1 : รายงานผลการ
ความกาวหนา/ผลการ ดําเนินงานรายไตรมาส ในระบบ
ดําเนินงานโครงการ
บริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน

5.2 รายงานผลงานวิจัยที่มี - เครื่องมือ A2 : ตามแบบฟอรมที่
การนําไปใชประโยชน
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
กําหนด

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
สถาบัน
กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย
กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย
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3. พันธกิจดานการบริการวิชาการ
เรื่องที่รายงาน
เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
สถาบัน

6. ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ : งบรายจายอื่น โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน
           
6.1 การรายงานจํานวน
- เครื่องมือ B1 : แบบฟอรมรายงานผล
ผูรับบริการทาง
การจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ-บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาการ (เชิงปริมาณ)
ตนเอง (<45 ชั่วโมง) - วิธีการ :
o บันทึกในระบบหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสราง
ประสบการณดานอาชีพและ
คุณภาพชีวิต (ระบบทะเบียน
หลักสูตรฝกอบรม)
o รายงานผลการดําเนินงานใน
ระบบบริหารโครงการตามพันธ
กิจสําหรับวิทยาลัยชุมชน

 กองแผนงานและงบประมาณ
6.2 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัย
พอใจของผูรับบริการ
ชุมชน
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน
7. แผนงานบูรณาการและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต : (1) โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และ (2) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
- แผนงานบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
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เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สถาบัน
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง : (1) โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต และ (2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : (1) โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไม (2) โครงการพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานการทองเที่ยว และ(3)
โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน



 กองแผนงานและงบประมาณ
7.1 รายงาน
- รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ความกาวหนา/ผลการ ในระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ
ดําเนินงานโครงการ
สําหรับวิทยาลัยชุมชน

 กองแผนงานและงบประมาณ
7.2 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจของผูรับบริการ
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัย
ชุมชน
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน
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4. พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
เรื่องที่รายงาน
เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2561

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย. พ.ค.

8. ผลผลิตที่ 2 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : งบรายจายอื่น โครงการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม


8.1 รายงาน
- เครื่องมือ A1 : รายงานผลการ
ความกาวหนา/ผลการ ดําเนินงานรายไตรมาส ในระบบ
บริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับ
ดําเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชน

8.2 การสํารวจความพึง
- เครื่องมือ D1 : แบบฟอรมความพึง
พอใจของผูรับบริการ
พอใจผูรับบริการของวิทยาลัย
ชุมชน
- วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน

มิ.ย.

ก.ค.



ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
สถาบัน

 กองสงเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชน
 กองสงเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชน
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5. ดานการบริหารจัดการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

9. การรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
10. การรายงานคา
สาธารณูปโภคของ
วิทยาลัยชุมชน
11. การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิ
ราชการระดับ วชช.
12. แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

- เครื่องมือ A3 : รายงานผานระบบ
บริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 8
ของเดือน

13. รายงานขอมูล
นักศึกษาผูพิการ

- เครื่องมือ A4 : แบบฟอรมสรุป
รายงานคาสาธารณูปโภค
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ A5 : แบบฟอรมรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
(รอบ 9 และ 12 เดือน)
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ A6 : คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ C8 : แบบแสดงความ
จํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ …./………………….
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail

พ.ศ. 2560

ต.ค.

พ.ศ. 2561

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สถาบัน
            กองแผนงานและงบประมาณ

 กองแผนงานและงบประมาณ

รอกําหนดการที่ สกอ. ประกาศ



 กองแผนงานและงบประมาณ



กองแผนงานและงบประมาณ

กองสงเสริมกิจการวิทยาลัย
ชุมชน
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เรื่องที่รายงาน
14. รายงานการประชุม
สภาวิทยาลัย

เครื่องมือ /วิธีการ
- ตามรูปแบบที่กองอํานวยการ
กําหนด
- วิธีการ scan เอกสาร และจัดสง email

พ.ศ. 2560

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

          

ต.ค.

ผูรับผิดชอบของสํานักงาน
สถาบัน
กองอํานายการ
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สวนที่ 3
ทําเนียบแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทําเนียบเครื่องมือ
งาน/โครงการ
หมวด A แบบฟอรมการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใชจายงบประมาณ
A1 : รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
• รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ในระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับวิทยาลัยชุมชน
โครงการ
A2 : รายงานผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน • ตามแบบฟอรมที่กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยกําหนด
A3 : การรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ
• รายงานผานระบบบริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 8 ของเดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
A4 : แบบฟอรมสรุปรายงานคาสาธารณูปโภค
• ตามรายการสาธารณูปโภคที่ใชจายจริง
A5 : แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม • ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คํารับรองฯ (รอบ 9 และ 12 เดือน)
A6 : คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
• ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
หมวด B แบบฟอรมการรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดหลักสูตรอาชีพ/การบริการวิชาการ
B1 : แบบฟอรมรายงานผลการจัดหลักสูตรดาน
• โครงการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
อาชีพ (เชิงปริมาณ)
• โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน
B2 : แบบฟอรมติดตามผูผานการฝกอบรม
• โครงการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป)
หมวด C แบบฟอรมรายงานขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C1.1 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษา
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
ตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
C1.2 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษา
• การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตร
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ทําเนียบเครื่องมือ
C1.3 : แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C2.1 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
C2.2 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
C2.3 : แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C3 : รายงานขอมูลจํานวนผูเรียนหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
(เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแตละปการศึกษา)
C4 : แบบฟอรมรายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขา
ของวิทยาลัยชุมชน
C5 : แบบฟอรมรายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
C6 : แบบฟอรมการติดตามผลผูสําเร็จหลักสูตร
C7 : แบบฟอรมขอมูลรายบุคคลกลางของ
สถาบันอุดมศึกษา
C8 : แบบแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
หมวด D แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจผูร ับบริการ
D1 : แบบฟอรมความพึงพอใจของผูรับบริการ

• การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

งาน/โครงการ

• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
• การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
• การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.
• นักศึกษาระดับอนุปริญญา

ดานการจัดการศึกษา
• นักศึกษาและผูรับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
• โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
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ทําเนียบเครื่องมือ

D2 : แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสําเร็จ
การศึกษาและผานการฝกอบรมของวิทยาลัย
ชุมชนทําประโยชนใหชุมชน
D3 : แบบฟอรมความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
D4 : แบบฟอรมความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาใหมจากวิทยาลัยชุมชน

งาน/โครงการ
• โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
• โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
ดานการบริการวิชาการ : แผนงานพื้นฐาน
• โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ดานการบริการวิชาการ : แผนงานบูรณาการ
• โครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
• โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ
• โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
• โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
• โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไม
• โครงการพัฒนารูปแบบสินคาและบริการดานทองเที่ยว
• โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนในชุมชน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
• โครงการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดานการจัดการศึกษา
• นักศึกษาและผูรับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
ดานการจัดการศึกษา
• นักศึกษาและผูรับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
ดานการจัดการศึกษา
• นักศึกษาและผูรับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
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เครื่องมือ A1 รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานโครงการ
• บันทึกผานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เครื่องมือ A2 รายงานผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชน
• ตามที่กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยกําหนด
เครื่องมือ A3 การรายงานผลการใชจา ยเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
• บันทึกผานระบบบริหารงบประมาณ
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รวมทั้งสิ้น
แมฮองสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
สระแกว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร
สงขลา
นาน

วชช.

เงินงบประมาณ
แผนการใชจาย
ผลการใชจาย
รอยละ

เงินรายไดสถานศึกษา
แผนการใชจาย
ผลการใชจาย
รอยละ

สัดสวนการใชจาย
เงิน งปม.
เงินรายได
-

หมายเหตุ

แบบสรุปรายงานคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………….
เครื่องมือ A4
วิทยาลัยชุมชน.......................................
ขอมูลติดตอผูรายงาน ชื่อ -สกุล ........................................... กอง/กลุม...................................โทรศัพท ................................E-mail ..................................

หมายเหตุ กรุณาอยาเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ที่
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แบบสรุปรายงานคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………….
วิทยาลัยชุมชน.......................................
ขอมูลติดตอผูรายงาน ชื่อ -สกุล .............................................................. กอง/กลุม....................................................โทรศัพท ..........................................E-mail ...................................................
รายการ
1. คาน้ําประปา
2. คาไฟฟา
3. คาโทรศัพท
4. คาไปรษณีย
5. คาอินเตอรเน็ต
6. คาใชจายอื่น ระบุ...
รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจาย ผลการใชจาย

-

-

รอยละ

ต.ค. ...

พ.ย. ...

ธ.ค. ...

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-

-

-

เงินงบประมาณ
ม.ค. ...
ก.พ. ...

-

มี.ค. ...

-

-

เม.ย. ...

-

พ.ค. ...

มิ.ย. ...

ก.ค. ...

ส.ค. ...

ก.ย. ...

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาอยาเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานฯ

ลงชื่อ (ผูรายงาน).............................................................

ลงชื่อ ...............................................................................

(..............................................................................)

(..............................................................................)

วันที่................เดือน.........................พ.ศ................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน......................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ................
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แบบสรุปรายงานคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………….
วิทยาลัยชุมชน.......................................
ขอมูลติดตอผูรายงาน ชื่อ -สกุล .............................................................. กอง/กลุม....................................................โทรศัพท ..........................................E-mail ...................................................
รายการ
1. คาน้ําประปา
2. คาไฟฟา
3. คาโทรศัพท
4. คาไปรษณีย
5. คาอินเตอรเน็ต
6. คาใชจายอื่น ระบุ...
รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจาย ผลการใชจาย

-

-

รอยละ

ต.ค. ...

พ.ย. ...

ธ.ค. ...

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-

-

-

เงินรายไดสถานศึกษา
ม.ค. ...
ก.พ. ...
มี.ค. ...

-

-

-

เม.ย. ...

พ.ค. ...

มิ.ย. ...

ก.ค. ...

ส.ค. ...

ก.ย. ...

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาอยาเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการรายงานฯ

ลงชื่อ (ผูรายงาน).............................................................

ลงชื่อ ...............................................................................

(..............................................................................)

(..............................................................................)

วันที่................เดือน.........................พ.ศ................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน......................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ................
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..........

2558

..........

2559

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
……..

ระดับ 5
...........

..........

2560

หลักฐานอางอิง :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
อุปสรรคตอการทํางาน :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
...........
...........
...........
...........
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 :
น้ําหนัก
ผลการ
คาคะแนน
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(รอยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได
......................................................................................
......
……..
……..
......................................................................................

...........................................................................................................................

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (รายตัวชี้วัด)  รอบ .... เดือน
ตัวชี้วัดที่ ..... .....................................................................................................................................................................
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ………………………………………..
โทรศัพท : ………………………………
ผูจัดเก็บขอมูล :
………………………………………..
โทรศัพท : ………………………………
คําอธิบาย
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแตละขัน้ ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
.........................................................................................................................................................
2
.........................................................................................................................................................
3
.........................................................................................................................................................
4
.........................................................................................................................................................
5
.........................................................................................................................................................

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับวิทยาลัยชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25..

เครื่องมือ A5

เครื่องมือ B1 แบบฟอรมรายงานผลการจัดหลักสูตรดานอาชีพ-บริการวิชาการ (เชิงปริมาณ)
• บันทึกผานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสําหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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 [3] สามารถนําไปสร้างงานใหม่ได้
 [4] สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริ มได้
 [5] สามารถนําไปพัฒนางานและนําไปประยุกต์ใช้กบั งานที่ทาํ อยูไ่ ด้ดีข้ ึน
 [6] สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
 [7] อื่น ๆ (ระบุ)...........................

ตอนที่ 2 ผลของการฝึ กอบรมเมื่อสิ้นสุ ดการอบรม
6. หลังจากได้รับการอบรมท่านคิดว่าสามารถนําความรู ้และทักษะที่ได้รับจากการฝึ กอบรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 [1] สามารถนําไปประกอบอาชีพหลักได้
 [2] สามารถนําไปหางานทําได้

ตอนที่ 1 การประกอบอาชีพ และจุดมุ่งหมายก่ อนเข้ ารับการอบรม (การบันทึ กลงในระบบภาวะฯ ให้ เริ่ มตั้งแต่ ส่วนนี)้
1. วุฒิการศึกษา
 [1] ไม่ได้เรี ยน  [2] ประถมศึกษา  [3] มัธยมศึกษาตอนต้น  [4] มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
 [5] อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า  [6] ปริ ญญาตรี  [7] สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ก่อนเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรนี้ ท่านมีงานทําหรื อไม่
 [1] มีงานทําอยูแ่ ล้ว
 [2] ว่างงาน (ข้ามไปตอบข้อ 5)
3. จากข้อ 2 ท่านประกอบอาชีพอะไร
 [1] ทํางานอิสระขณะเป็ นนักเรี ยน/ นักศึกษา  [2] พระ/เณร  [3] เกษตรกร  [4] รับราชการ
 [5] พนักงานของรัฐ  [6] รัฐวิสาหกิจ  [7] ธุรกิจส่วนตัว (เช่น ค้าขาย)  [8] รับจ้าง  [9] อื่นๆ
4. จากข้อ 3 ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน = ...................................... บาท (ระบุตวั เลขเท่านั้น)
5. ก่อนเข้ารับการอบรมท่านมีจุดมุ่งหมายอย่างไรต่อการฝึ กอบรมในหลักสูตรนี้
 [1] ใช้ประกอบอาชีพ/หางานทํา
 [2] นําไปประกอบอาชีพเสริ ม  [3] นําไปพัฒนางานอาชีพที่ทาํ อยู่
 [4] นําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
 [5] อยากมีความรู ้เรื่ องนี้
 [6] อื่น ๆ (ระบุ).....................

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  หน้าข้อความต่อไปนี้)
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................................
2. รหัสนักศึกษา ......................................................................................................
3. เพศ
 ชาย  หญิง
4. อายุ................ปี 5. สัญชาติ...........
4. สถานภาพ
 โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง
5. หลักสูตรที่เข้ารับการฝึ กอบรม ...............................................................

คําชี้แจง 1. โปรดใส่เครื่ องหมาย ลงใน  หน้าตําตอบที่ท่านเลือก
2. แบบสอบถามนี้จดั ทําขึ้นเพื่อประมวลข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมให้เป็ นประโยชน์สูงสุดกับวิทยาลัย
ชุมชนและประชาชนเท่านั้น ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยหรื อนําไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

**********************************************************************************

แบบติดตามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……….

เครื่องมือ B2
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------ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือ -----

7. หลังจากผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ว ท่านมีงานทําหรื อไม่
 [1] มีงานทํา
 [2] ว่างงาน (ข้ามไปตอบข้อ 7)
8. จากข้อ 7 หาก “มีงานทํา” ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน = .......................... บาท (ระบุตวั เลขเท่านั้น)
9. จากข้อ 7 หาก “มีงานทํา” งานที่ท่านทําขณะนี้ เป็ นงานเดิมหรื องานใหม่
 [1] งานเดิม
 [2] งานใหม่
10. หลังจากผ่านการฝึ กอบรม ท่านต้องย้ายภูมิลาํ เนาเพื่อประกอบอาชีพหรื อไม่ และยังคงอยูใ่ นชุมชนเดิมนานเท่าใด
 [1] ตํ่ากว่า 1 ปี แล้วต้องย้าย  [2] 1 – 2 ปี แล้วต้องย้าย  [3] 2 ปี ขึ้นไป
 [4] ไม่ยา้ ย
11. หาก ย้ าย โปรดระบุวา่ ย้ายไปที่ใด ต่อไปนี้
 [1] ย้ายไปต่างตําบล  [2] ย้ายไปต่างอําเภอ  [3] ย้ายไปต่างจังหวัด  [4] ย้ายไปต่างประเทศ
 [5] อื่น ๆ ระบุ……….…...
12. ความภาคภูมิใจของท่าน ภายหลังจากผ่านการฝึ กอบรมจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 [1] ทําให้มีเพื่อนและสังคมที่กว้างขึ้น เช่น เครื อข่ายการทํางาน  [2] การสร้างชื่อเสี ยงให้กบั วิทยาลัย หรื อชุมชน
 [3] การมีส่วนร่ วม/ทําประโยชน์ให้ชุมชน
 [4] ได้รับการยกย่อง หรื อได้รับรางวัลจากการทําประโยชน์โอกาสต่างๆ
ข้ อเสนอแนะ
13. อยากให้วทิ ยาลัยชุมชนจัดอบรมในเรื่ องใดอีก ……………………………………………………………………..……………
14. ข้อเสนอแนะอื่น …………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
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(ใหจัดสงเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีการเปดรับนักศึกษาใหมทกุ ภาคการศึกษาโดยจัดสงมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชนลวงหนา 3 เดือนกอนเปดรับนักศึกษาใหม)

วิทยาลัยชุมชน.........................................
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที.่ ......... ปการศึกษา................

หลักสูตรอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม)
พุทธศักราช ...........

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ…………………………….
สาขาวิชา …………………………………………

เครื่องมือ C1.1
อนุปริญญา ปวส. ปวช.
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:
:
:
:

3. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

อนุปริญญา สาขาวิชา...........................................................................
..............................................................................................................
อ. (................................................)
A. (................................................)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา.................................................
.................................................................................................

7. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. วัตถุประสงค
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. ปรัชญา
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

:
:

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน (ใหดําเนินการศึกษาความตองการ ตลอดจนขอมูล
แวดลอมตางๆ ที่เรียบเรียงประกอบเปนเหตุผลใหชัดเจน จนเปนเหตุผลที่เชื่อถือได)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

การขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร................
สาขาวิชา............................
หลักสูตรอนุปริญญา/ปวส./ปวช.วิทยาลัยชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม)พุทธศักราช ............

8. แผนการเรียนตลอดหลักสูตรอนุปริญญา/ปวส./ปวช...................................................สาขาวิชา....................................................จํานวน...................หนวยกิต
กลุมวิชา

รวมนก.

ภาคเรียนที่ ...../.......
รหัสวิชา รายวิชา น ท ป ศ

ภาคเรียนที่ ...../.......
รหัสวิชา รายวิชา น ท ป ศ

ภาคเรียนที่ ...../.......
รหัสวิชา รายวิชา น ท ป ศ

ภาคเรียนที่ ...../.......
รหัสวิชา รายวิชา น ท ป ศ

ภาคเรียนที่ ...../.......
รหัสวิชา รายวิชา น ท ป ศ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ

วิชาเฉพาะดาน
วิชาเลือก
วิชาเฉพาะดาน
วิชาการฝกงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตทั้งหมด

ลงชื่อ............................................................ผูบันทึกขอมูล

ลงชื่อ..............................................................

ลงชื่อ..............................................................

ตําแหนง........................................................
................/.................................../................

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน...........................
................/.................................../................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...............................
................/.................................../...............

(……………………………………………………………..)

(……………………………………………………………..)

(……………………………………………………………..)
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1/25... 2/25...

1/25... 2/25... 1/25..

รวม

1
2
3

ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ป พ.ศ.

สําเร็จการศึกษา

12. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
1. แหลงศึกษาคนควา
1.1................................................................................................................................................................
1.2................................................................................................................................................................
1.3................................................................................................................................................................
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ
2.1................................................................................................................................................................
2.2................................................................................................................................................................
2.3................................................................................................................................................................
3. สื่อและอุปกรณการสอน
3.1................................................................................................................................................................
3.2................................................................................................................................................................
3.3................................................................................................................................................................
13. อาจารยประจําหลักสูตร

งบประมาณ
1. คาตอบแทนผูสอน
2. คาวัสดุการศึกษา
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

สรุปงบประมาณในการดําเนินการ

11. งบประมาณในการดําเนินการ (กรุณาระบุที่มาของตัวเลขหรือแสดงวิธีการคํานวณดวย)
1. คาตอบแทนผูสอน
(จํานวนหอง........หอง x ..........ชั่วโมง/สัปดาห x 15 สัปดาห x 270 บาท)
2. คาวัสดุการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาทั้งหมด.................คน x 400 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด.................คน x 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

10. การเปด – ปดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เปด (วัน/เดือน)................................ ปด(วัน/เดือน)................................
ภาคการศึกษาที่ 2 เปด (วัน/เดือน)................................ ปด(วัน/เดือน)................................
เปดสอน วัน (ระบุวัน) …………………………………………………………...………...............................

9. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
รับเขาภาคเรียนที่ ......../25............... รุน ที่ ......... จํานวนนักศึกษา .......... คน
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ลําดับที่ 1 – 3
เปนรายชื่อของอาจารย
ประจําหลักสูตรทีส่ อน

1
2
3

คุณวุฒิ/
สถาบันการศึกษา

ตําแหนงงานปจจุบัน/
สถานที่ทํางาน รายวิชาที่สอน
ประสบการณ/ระยะเวลา

***แนบสําเนารายงานการประชุม วาระเรื่องแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา/ปวส./ปวช.***

ลงชื่อ............................................................ผูบันทึกขอมูล
ลงชื่อ.............................................................
(……………………………………………….…)
(…………………………………………………...)
ตําแหนง........................................................
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน...................
................/.................................../................
................/......................................../................
ลงชื่อ.............................................................
(…………………………………………………...)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..........................................
................/......................................../................

ชื่อ – สกุล

ลําดับที่

16. ศักยภาพอาจารยผูสอน (ใหระบุรายละเอียดอาจารยผูสอนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรกรณีเปดสอนหลายหนวย
แตใชแผนฯเดียวกันกรุณาแยกศักยภาพอาจารยผูสอนตามหนวยจัดที่เปดสอน)

15. คณะกรรมการหนวยจัด (ถามี)
1................................................................................................. (หัวหนาหนวยจัดการศึกษา)
2................................................................................................. (กรรมการ)
3................................................................................................. (กรรมการ)
4................................................................................................. (กรรมการ)
5................................................................................................. (เลขานุการ – ครูวิทยาลัยชุมชน)

14. หนวยจัดการศึกษา (ระบุหนวยจัดการศึกษาที่เปดสอนและอําเภอที่เปดสอนแตละหนวยจัดใหชัดเจน)
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
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(ใหจัดสงเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มกี ารเปดรับนักศึกษาใหมทกุ ภาคการศึกษาโดยจัดสงมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชนลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนเปดรับนักศึกษาใหม )

วิทยาลัยชุมชน.........................................
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่.........ปการศึกษา...............

พุทธศักราช ...........

หลักสูตรประกาศนียบัตร(สถาบัน/วิทยาลัย)………………...

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

เครื่องมือ C1.2
ประกาศนียบัตร
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ประกาศนียบัตร .......................................................................................................
Certificate in ..........................................................................................................

3. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :

7. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. ปรัชญา
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ประกาศนียบัตร .......................................................................................................
Certificate in ..........................................................................................................

2. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :

1. หลักการและเหตุผลในการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน (ใหดําเนินการศึกษาความตองการ ตลอดจนขอมูล
แวดลอมตางๆ ที่เรียบเรียงประกอบเปนเหตุผลใหชัดเจน จนเปนเหตุผลที่เชื่อถือได)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

หลักสูตรประกาศนียบัตร(สถาบัน/วิทยาลัย)................
พุทธศักราช ........

การขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน
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รายวิชาในหลักสูตร
1. รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
.............
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชา.......
รหัสวิชา
……………
2.2 กลุมวิชาชีพ
รหัสวิชา
…………..
2.3 วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
.............
ชื่อวิชา
............

ชื่อวิชา
…………

ชื่อวิชา
…………

ชื่อวิชา
............

หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
.................
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
……………
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
…………….
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
.................

8. โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร....... หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา ดังนี้
1.รายวิชาพื้นฐาน
..........
หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ
..........
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชา.........
..........
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ (ถามี)
..........
หนวยกิต
2.3 วิชาการฝกงาน
..........
หนวยกิต

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร.................................
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน................หนวยกิต
รุนที่.......ปการศึกษา.............
สถานทีจ่ ัดการศึกษา.........................................................

โครงสรางหลักสูตร
1.รายวิชาพื้นฐาน
จํานวน.......หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ...../.......
รหัส

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)

ภาคการศึกษาที่....../......
รหัส

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น (ท-ป-ศ)

2.หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน .......หนวยกิต
2.1 กลุม..............
จํานวน .... หนวยกิต
2.2 กลุม.............
จํานวน ......หนวยกิต
2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน.....หนวยกิต
รวมหนวยกิตทั้งหมด

ลงชื่อ
............................................................ผูบันทึกขอมูล

ลงชื่อ..............................................................

ลงชื่อ..............................................................

ตําแหนง........................................................
................/.................................../................

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.........................
................/.................................../................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน............................
................/.................................../...............

(……………………………………………………………..)

(……………………………………………………………..)

(……………………………………………………………..)
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12. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
1. แหลงศึกษาคนควา
1.1................................................................................................................................................................
1.2................................................................................................................................................................
1.3................................................................................................................................................................
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ
2.1................................................................................................................................................................
2.2................................................................................................................................................................
2.3................................................................................................................................................................
3. สื่อและอุปกรณการสอน
3.1................................................................................................................................................................
3.2................................................................................................................................................................
3.3................................................................................................................................................................
13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ใหระบุ ชื่อ – สกุล คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท รวมทั้งตําแหนงทางวิชาการ
(ถามี) ประกอบดวยครู (ของวิทยาลัยชุมชน) หรือครูพิเศษ ไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนี้อยางนอย 1 คนตองเปนครู
(ของวิทยาลัยชุมชน) และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือประสบการณตรงสัมพันธกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 5 ป
1.………………………………….................... คุณวุฒิ........................................ สาขาวิชา................................
2.………………………………….................... คุณวุฒิ........................................ สาขาวิชา................................
3.………………………………….................... คุณวุฒิ........................................ สาขาวิชา................................

9. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
รับเขาภาคเรียนที่ ......../25............... รุน ที่ ......... จํานวนนักศึกษา .......... คน
10. การเปด – ปดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เปด (วัน/เดือน)................................ ปด(วัน/เดือน)................................
ภาคการศึกษาที่ 2 เปด (วัน/เดือน)................................ ปด(วัน/เดือน)................................
เปดสอน วัน (ระบุวัน) …………………………………………………………...………..
11. งบประมาณในการดําเนินการ(กรุณาระบุที่มาของตัวเลขหรือแสดงวิธีการคํานวณดวย)
1. คาตอบแทนผูสอน
(จํานวนหอง........หอง x ..........ชั่วโมง/สัปดาห x 15 สัปดาห x 270 บาท)
2. คาวัสดุการศึกษา
2.1 กลุมศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 400 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2.2 กลุมวิทยาศาสตร
(จํานวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
สรุปงบประมาณในการดําเนินการ
ภาคการศึกษาที่
รวม
งบประมาณ
../.... ../....
1. คาตอบแทน
2. คาวัสดุการศึกษา
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา
4. คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแลสถานที่
(กรณีไมไดจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนและมี 3 หองเรียนขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น
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ลําดับที่ 1 – 3
เปนรายชื่อของอาจารย
ประจําหลักสูตรทีส่ อน

1
2
3

คุณวุฒิ/
สถาบันการศึกษา

ตําแหนงงานปจจุบัน/
สถานที่ทํางาน รายวิชาที่สอน
ประสบการณ/ระยะเวลา

***แนบสําเนารายงานการประชุม วาระแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร**

ชื่อ – สกุล

ลําดับที่

16. ศักยภาพอาจารยผูสอน (ใหระบุรายละเอียดอาจารยผูสอนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรกรณีเปดสอนหลายหนวย
แตใชแผนฯเดียวกันกรุณาแยกศักยภาพอาจารยผูสอนตามหนวยจัดที่เปดสอน)

15. คณะกรรมการหนวยจัด (ถามี)
1................................................................................................. (หัวหนาหนวยจัดการศึกษา)
2................................................................................................. (กรรมการ)
3................................................................................................. (กรรมการ)
4................................................................................................. (กรรมการ)
5................................................................................................. (เลขานุการ – ครูวิทยาลัยชุมชน)

14. หนวยจัดการศึกษา (ระบุหนวยจัดการศึกษาที่เปดสอน)
1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
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(ใหจัดสงเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มกี ารเปดรับนักศึกษาใหมทกุ ภาคการศึกษาโดยจัดสงมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชนลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนเปดรับนักศึกษาใหม )

วิทยาลัยชุมชน.........................................
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาคการศึกษาที่.........ปการศึกษา...............

พุทธศักราช ...........

หลักสูตรสัมฤทธิบตั ร(สถาบัน/วิทยาลัย)………………...

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

เครื่องมือ C1.3
สัมฤทธิบตั ร
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3. ความสําคัญของหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การอนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตร และการจัดการเรียนการสอน
- สภาวิทยาลัยชุมชน อนุมัติหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและเปดสอน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที.่ ..........................เมือ่ วันที.่ ..............................................
6. รูปแบบการจัดการศึกษา
6.1 แบบชั้นเรียน
6.2 ชุดการเรียนรู (Module)
6.3 การเรียนการสอนผานสื่อดิจิทัล
7. การพัฒนาหลักสูตรและการนํารายวิชาจากหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
- สาขา................................รายวิชา......................................................................
- สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติหลักสูตร
การประชุมครั้งที่...................เมื่อวันที่................................
- สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติหลักสูตร
การประชุมครั้งที่...................เมื่อวันที่................................
8. การรับสมัครและการคัดเลือก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
รับเขาภาคเรียนที่ ......../25............... รุนที่ ......... จํานวนนักศึกษา .......... คน

1. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร (ไทย)
....................................................................................................................
(อังกฤษ) ....................................................................................................................

แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
วิทยาลัยชุมชน…………… ปการศึกษา ...............
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ภาคการศึกษา
../....
../....

รวม

16. ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
1. แหลงศึกษาคนควา
1.1................................................................................................................................................................
1.2................................................................................................................................................................
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ
2.1................................................................................................................................................................
2.2................................................................................................................................................................
3. สื่อและอุปกรณการสอน
3.1................................................................................................................................................................
3.2................................................................................................................................................................

1. คาตอบแทน
2. คาวัสดุการศึกษา
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา
4. คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแลสถานที่
(กรณีไมไดจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนและมี 3 หองเรียนขึ้นไป)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

2. คาวัสดุการศึกษา
2.1 กลุมศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 400 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2.2 กลุมวิทยาศาสตร
(จํานวนนักศึกษาทั้งหมด........คน x 1,350 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. คาบํารุงหนวยบริการการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาทัง้ หมด........คน x 150 บาท/คน/ภาคการศึกษา)

14. หนวยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
15. งบประมาณในการดําเนินการ (กรุณาระบุที่มาของตัวเลขหรือแสดงวิธีการคํานวณ)
1. คาตอบแทนผูสอน (จํานวนหอง........หอง x ..........จํานวนชัว่ โมง x 15 สัปดาห x 270 บาท)

11. โครงสรางหลักสูตร
11.1 จํานวนหนวยกิต/จํานวนชั่วโมง ตลอดหลักสูตร………………
11.2 สาระการเรียนรูของหลักสูตร
(1) ความรู…
 ……………………………………………………………………………………………………………………
(2) ทักษะ………………………………………………………………………………………………………………………
(3) คุณลักษณะที่พึงประสงค……………………………………………………………………………………………
12. แผนการเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รุนที่……......ปการศึกษา.................
13. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รายวิชาที่สอน

ชื่อ – สกุล

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ/
สถาบันการศึกษา

ตําแหนง

(ขาราชการครู/พนักงานราชการตําแหนง
ผูสอน/นักวิชาการศึกษา/บุคลากรตาม
สัญญาจางที่ทําหนาที่สอนใน วชช.)

ตําแหนงงาน

ประวัติการทํางาน
ประสบการณทํางาน

สถานที่ทํางาน

คุณวุฒิ/สถาบันการศึกษา

........./.................................../................

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.........................

(……………………………………………………………..)

ลงชื่อ..............................................................

........./.................................../..............

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน............................

(……………………………………………………………..)

ลงชื่อ..............................................................

........./.................................../................

ตําแหนง........................................................

(……………………………………………………………..)

ลงชื่อ............................................................ผูบันทึกขอมูล

หมายเหตุ :
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
2. แนบรายละเอียดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3. หลักสู ตรสัม ฤทธิบั ตรที่ ป รับ ปรุง แนบสําเนารายงานการประชุม สภาสถาบัน วิท ยาลัยชุม ชนหรือ สภาวิท ยาลัย ชุมชน
เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา/ ปวส./ ปวช./ ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน/ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
4. แนบสําเนารายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
5.วิทยาลัยชุมชนที่มีการเปดรับนักศึกษาใหม ใหสงแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนเปดรับนักศึกษาใหม และสงรายงานการจัดการเรียนการสอน ภายใน 15 วันหลังเปดการเรียนการสอน

1
2
3
4
5

ที่

18. ศักยภาพอาจารยผูสอน

1
2
3
4
5

ที่

17.ผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคการศึกษาที่ ............. ปการศึกษา .................

วิทยาลัยชุมชน...........................................................

หลักสูตรอนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายงานการจัดการเรียนการสอน

เครื่ องมือ C2.1
อนุปริ ญญา ปวส. ปวช.

แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 1 รายงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ภาคการศึกษาที่....... ปการศึกษา............ จําแนกตามสาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ..............
ขอมูล ณ วันที่ ............../................./.................
หลัก
ภาคเรียน/
สูตร/สาขา ปที่นศ.เขาเรียน
(รุนที่)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

จํานวน
หองเรียน

1. จํานวนนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ที่ ผานมา
รวม

รวมทั้งสิ้น
ระดับอนุปริญญา
1. การศึกษาปฐมวัย
2/61
(ส-อา)

สถานีตํารวจภูธรศรีบุญเรือน

2. จํานวน นศ. จํานวน
ปจจุบันที่ลงทะเบียน หนวย
กิต
เรียน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนชม./สัปดาห

รวม

จํานวน
ชม./ภาค
การศึกษา

ทฤษฎี ปฏิบัติ

50 20 30 35 10 25
50 20 30 35 10 25
50 20 30 35 10 25

3
3
3

4
4
4

2
2
2

2
2
2

60
60
60

1

50

3

4

2

2

60

30

35

10

25

3. สาเหตุนักศึกษาที่หายไป ภาคการศึกษาที่ผานมา

ขาดการติดตอ
รวม
โดยไมทราบ
สาเหตุ
นก.(ท-ป) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รักษาสภาพ
นักศึกษา

รหัสวิชา

1
1
1

20

รายวิชาที่เปดสอน

ชื่อรายวิชา

ลาออก

เสียชีวิต

อาจารยผูสอน

วุฒิการศึกษา

1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 7 4 15 8 7
1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 7 4 15 8 7
1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 7 4 15 8 7
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย

3(2-2-5) 1

1

0

3

0

3

0

0

0

0

7

4 15 8

7 นางสุภาวดี ศิริรุงเรืองวิชญ ศษ.ม.ภาษาไทย

(ตัวอยาง)
.................

..../......
วชช..................
.........................
2. ..................
......../.......
วชช...............
...........................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เฉพาะพิจิตรและอุทัยธานี
1. สาขางาน.........
..../....
วชช................
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หลัก
ภาคเรียน/
สูตร/สาขา ปที่นศ.เขาเรียน
(รุนที่)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

จํานวน
หองเรียน

1. จํานวนนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ที่ ผานมา
รวม

2. จํานวน นศ. จํานวน
ปจจุบันที่ลงทะเบียน หนวย
เรียน
กิต

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

จํานวนชม./สัปดาห

รวม

จํานวน
ชม./ภาค
การศึกษา

ทฤษฎี ปฏิบัติ

รายวิชาที่เปดสอน

3. สาเหตุนักศึกษาที่หายไป ภาคการศึกษาที่ผานมา

ขาดการติดตอ
รวม
โดยไมทราบ
สาเหตุ
นก.(ท-ป) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
รักษาสภาพ
นักศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ลาออก

เสียชีวิต

อาจารยผูสอน

วุฒิการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะพิจิตรและอุทัยธานี
1. สาขางาน.........
..../....
วชช................
.......................
..../....
วชช...............
2. สาขางาน
..../....
วชช...............
......................
..../....
วชช...............
....................
หมายเหตุ:

ล

1.ชอง ภาค/ปที่นศ.เขาเรียน หมายถึง การรับนักศึกษาเขาเรียนในแตละสาขาวิชาวารับนักศึกษาเขาเรียนครั้งแรกภาคเรียนใดเพราะการจัดการศึกษา 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคเรียนกรุณากรอกขอมูลเรียงตามลําดับรุน
2.ชอง รายวิชาที่เปดสอน หมายถึง ใหใส รหัสวิชา ชื่อวิชา นก(ท-ป) ทุกวิชาที่เปดสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอน
3. ชองสีฟา หมายถึง ผลรวมของหลักสูตร
4.ชองสีเหลือง หมายถึง ผลรวมของแตละสาขาวิชา
5.ชองสีชมพู หมายถึง ผลรวมของแตละรุน
6.ชองสีดํา หมายถึง ผลรวมของทุกหลักสูตร
7.ชองรายวิชาที่เปดสอนสามารถเพิ่มชองไดขึ้นอยูกับจํานวนวิชาที่เปดสอนของแตละสถานที่จัดการเรียนการสอน
8. ชองหมายเลข 1 = ชองหมายเลข 2 + ชองหมายเลข 3

ต

ว

ห

ชองหมายเลข 2 (จํานวนนักศึกษาปจจุบันที่ลงทะเบียนเรียน) อาจมีจํานวนมากกวาชองหมายเลข 1 (จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ผานมา) เนื่องจากมี นศ.กลับเขามาเรียน
ในกรณีที่มี นศ.เขามาใหม ไมตองกรอกในชองที่ 3 (สาเหตุนักศึกษาที่หายไปของภาคการศึกษาที่ผานมา) เนื่องจากเปนภาคการศึกษาแรก
จุดประสงคของการใหกรอกขอมูลชองหมายเลข 3 เนื่องจากตองการทราบสถานภาพของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ผานมา
9. ระบุชวงวันจัดการเรียนการสอนในแตละรุนของนักศึกษา เชน ส - อา หรือ จ-ศ หรือ........ ในชองภาคเรียนที่/ป นศ.เขาเรียน (รุนที่)
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ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
(
)
ตําแหนง.................................................................
วันที.่ ......../............../............

ลงชื่อ..................................................
(
)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที.่ ......../............../............

ลงชื่อ.............................................................................
(
)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................
วันที.่ ......../............../............

3/4/2562 14:11:35

ตารางที่ 2 สรุปจํานวนสถานที่จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที.่ ....... ปการศึกษา............
ขอมูล ณ วันที.่ ..................เดือน................................พ.ศ....................
ลําดับที่

1

2

3

สาขาวิชา

ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่ตั้ง(อําเภอ)

ระยะทางจากวชช.-สถานที่เรียน
(กม)

รวมจํานวนทั้งสิ้น
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
อ. เมือง
การปกครองทองถิ่น
(ตัวอยาง)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ. ละหานทราย
การปกครองทองถิ่น
(ตัวอยาง)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
อ. คูเมือง
การปกครองทองถิ่น
(ตัวอยาง)
การจัดการทั่วไป

ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
(

)

0

20
30
40
50
55
35
45
31
23

100

34

ลงชื่อ.............................................................
(

จํานวนนักศึกษา จํานวนหองเรียน ผูสอนประจํา ผูสอนพิเศษ
(คน)
(หอง)
(คน)
(คน)
2
2
2
3
3
1
2
1
1

1
2
3
2
4
1
2
2
1

2
0
1
3
1
5
3
1
3

ลงชื่อ.............................................................................
)

(

)

ตําแหนง.................................................................

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............

หมายเหตุ การนับจํานวนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษไมนับซ้ํากัน
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นักศึกษาใหม
(คน)
(หอง)
-

นักศึกษาเกา
(คน)
(หอง)
-

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

รวมนักศึกษา รวมจํานวน
(คน)
หองเรียน
-

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............
หมายเหตุ 1. ใหใสขอมูลตามสาขาที่เปดสอนโดยไมตองลบขอมูลที่มีอยูและสามารถเพิ่มขอมูลได
2. ใหจัดสงมาที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน 15 วันหลังเปดเรียนของทุกภาคการศึกษา

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............./.................../............

12. สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน
13. สาธารณสุขชุมชน
14. ธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอินโดจีน
15. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. การโรงแรม
17. การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน
18. การบริหารการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น
1. การปกครองทองถิ่น
2. การศึกษาปฐมวัย
3. การพัฒนาชุมชน
4. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. การบัญชี
7. คอมพิวเตอรธุรกิจ
8. การจัดการทั่วไป
9. การแพทยแผนไทย
10. เทคโนโลยีการเกษตร
11. เกษตรอินทรีย

สาขาวิชา

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที.่ ..... ปการศึกษา ............ แยกตามสาขาวิชา
ขอมูล ณ วันที.่ ..................เดือน................................พ.ศ....................
วิทยาลัยชุมชน..............................................
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0

0

0

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

0

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

0

หมายเหตุ: ระดับปวช. และปวส. เฉพาะวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............./.................../............

ระดับปวช.
1. เครื่องกล(ยานยนต)
2. ไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส(ไฟฟากําลัง)
3. พาณิชยการ(การบัญชี)
4. พาณิชยการ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
5. ไฟฟากําลังและอิเล็กทรอนิกส(อิเล็กทรอนิก)
6. โลหะการ(เชื่อมโลหะ)

รวมทั้งสิ้น
ระดับปวส.
1. เครื่องกล(เทคนิคยานยนต)
2. ไฟฟากําลัง(ติดตั้งไฟฟา)
3. การบัญชี (การบัญชี)
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ(การพัฒนาเวปเพจ)
5. อิเล็กทรอนิกส(เทคนิคคอมพิวเตอร)
6. อิเล็กทรอนิกส(อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม)

สาขาวิชา (สาขางาน)

0

วิทยาลัยชุมชน........................................
รวมนักศึกษา รวมจํานวน
นักศึกษาใหม
นักศึกษาเกา
(คน)
หองเรียน
(คน)
(หอง)
(คน)
(หอง)
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตรปวช.-ปวส. ภาคการศึกษาที่ ............ ปการศึกษา ............ แยกตามสาขาวิชา
ขอมูล ณ วันที.่ ..............เดือน..............พ.ศ.....................
วิทยาลัยชุมชน..............................................

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1 ปริญญาตรี
1.2 ป.บัณฑิต
1.3 ปริญญาโท
1.4 ปริญญาเอก
2 ประสบการณการสอน
2.1 1 - 5 ป
2.2 6 - 9 ป
2.3 10 ปขึ้นไป
3 อาชีพ
3.1 ภาครัฐ
3.2 ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
3.3 อิสระ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

ชาย

0

0

0

หญิง

0

0

0

ชาย

0

0

0

0

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

(......................................................)

0

0

0

0

0

หมายเหตุ: 1. ผูสอนประจํา หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ขาราชการครู
หรือพนักงานราชการตําแหนงผูสอน หรือนักวิชาการศึกษา หรือพนักงานอัตราจางตําแหนงผูสอน
2. ผูสอนพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558

0

หญิง ชาย หญิง

ลงชื่อ..................................................................

0

0

ชาย หญิง

ครูประจํา
ครูพิเศษ
พนักงานราชการ
ขาราชการ
ตามสัญญาจาง
(ภาระงานสอน)

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

ตําแหนง.....................................................
วันที่............./.................../............

( ...............................................)

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน

0

ประเภท

1 ระดับการศึกษา

ที่

รวมครู
ประจําและ
ครูพิเศษ

รวมครูประจํา
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รวมครูพิเศษ

ตารางที่ 4 สรุปขอมูลผูสอนประจําและผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ .......... ปการศึกษา .............. วิทยาลัยชุมชน…………………
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หม

ตารางที่ 5 รายชื่อและศักยภาพผูสอนประจํา พนักงานราชการ และผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ........ ปการศึกษา .......... วิทยาลัยชุมชน…………………
ลําดับ
ที่
1

คุณวุฒิ
(ชื่อยอและชื่อเต็ม)

ชื่อ - สกุล

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

รายวิชาที่สอน

น.ส.มีนานุช
สุคนธรักษา

ศศ.ม. พัฒนามนุษยและสังคม ม.เกษตรศาสตร 1) ศท 0302 สังคมไทยกับ
รป.บ. การพัฒนาชุมชน
ม.สงขลานครินทร การพัฒนา

(ตัวอยาง)

2) ศศ 0204 การปกครอง
ทองถิ่นไทย

สาขาวิชาที่สอน

รุนที่สอน

สถานที่จัด
การเรียนการสอน

การปกครองทองถิ่น

2559
2558

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
เทศบาลกุดดินจี่

คอมพิวเตอรธุรกิจ

2559

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยา
สวรรค

ประวัติการทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน
ประสบการณ
และสถานที่ทํางาน
การสอน/การทํางาน
ครูชํานาญการ
- ครูผูสอนวิชาสังคมโลก 5 ป
วิทยาลัยชุมชน...
- หัวหนางานวิชาการ
- ครูสอนระดับปฐมศึกษา 7 ป

สถานภาพ
อ.ประจํา อ.พิเศษ
วชช


2

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที.่ ............/.................../............

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที.่ ............/.................../............

ลงชื่อ.......................................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน.................................................
วันที.่ ............/.................../............

หมายเหตุ: 1. แนบสําเนารายงานการประชุมของสภาวิทยาลัยชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติอาจารยผูสอนภาคการศึกษาที่เปดดําเนินการ
2. แนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งผูสอนของวิทยาลัยชุมชน
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ภาคการศึกษาที่....... ปการศึกษา.........

วิทยาลัยชุมชน...........................................................

หลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการจัดการเรียนการสอน

เครื่ องมือ C2.2
ประกาศนียบัตร

แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 1 รายงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ ./…. จําแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอนและเพศ
ของวิทยาลัยชุมชน ..............
ขอมูล ณ วันที่ ............../................./.................
ชื่อ
สถานที่จัด
จํานวน เปาหมาย/จํานวน นศ. จํานวน จํานวนชม./สัปดาห จํานวน ชม./
ภาคเรียน/
ปที่นศ.เขา
ประกาศนียบัตร เรียน(รุนที่)
การเรียนการสอน หองเรียน รวม ชาย หญิง หนวยกิต รวม ทฤษฎี ปฏิบัติ ภาคการศึกษา รหัสวิชา
รวมทั้งสิ้น
1…………………………
..../....
วชช...............

รายวิชาที่เปดสอน
ชื่อรายวิชา

อาจารย
นก.(ท-ป)

วุฒิการศึกษา

ผูสอน

.................

2. ..................

......../.......
วชช...............

...........................
ชอง ภาค/ปที่นศ.เขาเรียน หมายถึง การรับนักศึกษาเขาเรียนในแตละสาขาวิชาวารับนักศึกษาเขาเรียนครั้งแรกภาคเรียนใดกรุณากรอกขอมูลเรียงตามลําดับรุน
ชอง รายวิชาที่เปดสอน หมายถึง ใหใส รหัสวิชา ชื่อวิชา นก(ท-ป) ทุกวิชาที่เปดสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอน
ชองสีเหลือง หมายถึง ผลรวมของแตละสาขา
ชองสีชมพู หมายถึง ผลรวมของแตละรุน
ชองสีดํา หมายถึง ผลรวมของทุกหลักสูตร
ชองรายวิชาที่เปดสอนสามารถเพิ่มชองไดขึ้นอยูกับจํานวนวิชาที่เปดสอนของแตละสถานที่จัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ.............................................................................
(
)
(
)
(
)
ตําแหนง.................................................................
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................
วันที่........./............../............
วันที่........./............../............
วันที่........./............../............
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ตารางที่ 2 สรุปจํานวนสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน...................... ภาคการศึกษาที่ ..../25.....
ขอมูล ณ วันที.่ ............เดือน.....................พศ.....................
หลักสูตรประกาศนียบัตร.....................................................................
ลําดับที่ ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนแมลานอย(ตัวอยาง)

สถานที่ตั้ง(อําเภอ)
อ.แมลานอย(ตัวอยาง)

ระยะทางจากวชช.-สถานที่เรียน
(กม)
30(ตัวอยาง)

จํานวนนักศึกษา
(คน)
150(ตัวอยาง)

จํานวนหองเรียน
(หอง)
3(ตัวอยาง)

อ.ประจํา อ.พิเศษ
(คน)
(คน)
5(ตัวอยาง) 20(ตัวอยาง)

ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
(
)
ตําแหนง.................................................................

ลงชื่อ.............................................................
(
)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................

ลงชื่อ.............................................................................
(
)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............

หมายเหตุ การนับจํานวนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษไมนับซ้ํากัน
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ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

หมายเหตุ 1. ใหใสขอมูลตามสาขาที่เปดสอนโดยไมตองลบขอมูลที่มีอยูและสามารถเพิ่มขอมูลได
2 .ใหจัดสงมาที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน 15 วันหลังเปดเรียนของทุกภาคการศึกษา

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............./.................../............

วิทยาลัยชุมชน............................
รวมนักศึกษา รวมจํานวน
นักศึกษาใหม
นักศึกษาเกา
(คน)
หองเรียน (คน)
(หอง)
(คน)
(หอง)
-

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลังเปดเรียนภาคเรียนที่ ../........
ขอมูล ณ วันที.่ ..................เดือน................................พ.ศ....................
หลักสูตรประกาศนียบัตร.............

รวมทั้งสิ้น
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

0

ครูประจํา
ครูพิเศษ
ขาราชการ พนักงานราชการ ตามสัญญาจาง
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
0 0
0
0
0
0
0 0

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
( ...............................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่............./.................../............

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณการสอน
1 - 5 ป
6 - 9 ป
10 ปขึ้นไป
อาชีพ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
อิสระ

ประเภท

รวมครู
ประจําและ
ครูพิเศษ

หมายเหตุ: 1. ผูสอนประจํา หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ขาราชการครู
หรือพนักงานราชการตําแหนงผูสอน หรือนักวิชาการศึกษา หรือพนักงานอัตราจางตําแหนงผูสอน
2. ผูสอนพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

ที่

รวมครูประจํา
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รวมครูพิเศษ

ตารางที่ 4 สรุปขอมูลผูสอนประจําและผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่.....ปการศึกษา........... วิทยาลัยชุมชน…………………
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ห

ตารางที่ 5 รายชื่อและศักยภาพผูสอนประจํา,พนักงานราชการและผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ .../.... วิทยาลัยชุมชน…………………
สถานที่จัดการเรียนการสอน...............................
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

รายวิชาที่สอน

คุณวุฒิ (ชื่อยอและชื่อเต็ม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประวัติการทํางาน
ตําแหนง

กรุณาใสชื่อเต็ม/สาขาวิชาเอกทั้งป.
โทและป.ตรี

ลงชื่อ..................................................................
(..............................................)
(......................................................)
ตําแหนง.................................................
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............
วันที่............./.................../............
หมายเหตุ: กรุณาแยกอาจารยผูสอนตามสถานที่จัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน

ประสบการณ
การสอน/การทํางาน
กรุณาระบุจํานวนปและประสบการณ
การสอนหรือทํางานใหชัดเจน เชน
สอนวิชา ภาษาไทย ระดับมัธยมตน
ระยะเวลา 10 ป หรือระบุหนาที่ที่
รับผิดชอบกรณีไมใชครูผูสอน

สถานที่
ทํางาน

ลงชื่อ.......................................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน.................................................
วันที่............./.................../............
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ภาคการศึกษาที่ ......... ปการศึกษา ................

วิทยาลัยชุมชน...........................................................

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

รายงานการจัดการเรียนการสอน

เครื่ องมือ C2.3
สัมฤทธิบตั ร

แบบฟอรมรายงานการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 1 รายงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ ./…. จําแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอนและเพศ
ของวิทยาลัยชุมชน ..............
ขอมูล ณ วันที่ ............../................./.................
ชื่อ
สถานที่จัด
จํานวน เปาหมาย/จํานวน นศ. จํานวน จํานวนชม./สัปดาห จํานวน ชม./
ภาคเรียน/
ปที่นศ.เขา
สัมฤทธิบัตร เรียน(รุนที่)
การเรียนการสอน หองเรียน รวม ชาย หญิง หนวยกิต รวม ทฤษฎี ปฏิบัติ ภาคการศึกษา รหัสวิชา
รวมทั้งสิ้น
1…………………………
..../....
วชช...............

รายวิชาที่เปดสอน
ชื่อรายวิชา

อาจารย
นก.(ท-ป)

วุฒิการศึกษา

ผูสอน

.................

2. ..................

......../.......
วชช...............

...........................
ชอง ภาค/ปที่นศ.เขาเรียน หมายถึง การรับนักศึกษาเขาเรียนในแตละสาขาวิชาวารับนักศึกษาเขาเรียนครั้งแรกภาคเรียนใดกรุณากรอกขอมูลเรียงตามลําดับรุน
ชอง รายวิชาที่เปดสอน หมายถึง ใหใส รหัสวิชา ชื่อวิชา นก(ท-ป) ทุกวิชาที่เปดสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอน
ชองสีเหลือง หมายถึง ผลรวมของแตละสาขา
ชองสีชมพู หมายถึง ผลรวมของแตละรุน
ชองสีดํา หมายถึง ผลรวมของทุกหลักสูตร
ชองรายวิชาที่เปดสอนสามารถเพิ่มชองไดขึ้นอยูกับจํานวนวิชาที่เปดสอนของแตละสถานที่จัดการเรียนการสอน
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ.............................................................................
(
)
(
)
(
)
ตําแหนง.................................................................
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................
วันที่........./............../............
วันที่........./............../............
วันที่........./............../............
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ตารางที่ 2 สรุปจํานวนสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน...................... ภาคการศึกษาที่ ..../25.....
ขอมูล ณ วันที.่ ............เดือน.....................พศ.....................
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร.....................................................................
ลําดับที่ ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่ตั้ง(อําเภอ)

ระยะทางจากวชช.-สถานที่เรียน
(กม)

จํานวนนักศึกษา
(คน)

จํานวนหองเรียน
(หอง)

อ.ประจํา
(คน)

อ.พิเศษ
(คน)

1
2
3
4
5
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกขอมูล
(

)

ลงชื่อ.............................................................
(

)

ลงชื่อ.............................................................................
(

)

ตําแหนง.................................................................

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................

ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน...........................................

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............

วันที.่ ......../............../............
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ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

หมายเหตุ 1. ใหใสขอมูลตามสาขาที่เปดสอนโดยไมตองลบขอมูลที่มีอยูและสามารถเพิ่มขอมูลได
2 .ใหจัดสงมาที่สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใน 15 วันหลังเปดเรียนของทุกภาคการศึกษา

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............./.................../............

วิทยาลัยชุมชน............................
รวมนักศึกษา รวมจํานวน
นักศึกษาใหม
นักศึกษาเกา
(คน)
หองเรียน (คน)
(หอง)
(คน)
(หอง)
-

ตารางที่ 3 สรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลังเปดเรียนภาคเรียนที่ ../........
ขอมูล ณ วันที.่ ..................เดือน................................พ.ศ....................
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร.............

รวมทั้งสิ้น
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ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณการสอน
1 - 5 ป
6 - 9 ป
10 ปขึ้นไป
อาชีพ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
อิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
มีใบประกอบวิชาชีพครู
สอนตรงกับวุฒิการศึกษาที่สําเร็จ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน....................
วันที่............./.................../............

0

ครูประจํา
ครูพิเศษ
ขาราชการ พนักงานราชการ ตามสัญญาจาง
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
0 0
0
0
0
0 0 0

หมายเหตุ: 1. ผูสอนประจํา หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย ขาราชการครู
หรือพนักงานราชการตําแหนงผูสอน หรือนักวิชาการศึกษา หรือพนักงานอัตราจางตําแหนงผูสอน
2. ผูสอนพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558

ลงชื่อ.............................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน..................................
วันที่............./.................../............

ลงชื่อ............................................................ผูรายงาน
( ...............................................)
ตําแหนง.....................................................
วันที่............./.................../............

ประเภท

ที่

รวมครู
ประจําและ
ครูพิเศษ

รวมครูประจํา
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รวมครูพิเศษ

ตารางที่ 4 สรุปขอมูลผูสอนประจําและผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ .....ปการศึกษา........... วิทยาลัยชุมชน…………………
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ตารางที่ 5 รายชื่อและศักยภาพผูสอนประจํา,พนักงานราชการและผูสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ .../.... วิทยาลัยชุมชน…………………
สถานที่จัดการเรียนการสอน...............................
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

รายวิชาที่สอน

คุณวุฒิ (ชื่อยอและชื่อเต็ม)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ประวัติการทํางาน
ตําแหนง

ลงชื่อ....................................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............./.................../............

ลงชื่อ..................................................................
(......................................................)
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ วิทยาลัยชุมชน.....................
วันที่............./.................../............

ประสบการณ
การสอน/การทํางาน

สถานที่
ทํางาน

ลงชื่อ.......................................................................
(..............................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน.................................................
วันที่............./.................../............
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เครื่องมือ C3

3. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

2. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

1. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

3. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

2. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

1. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

2. สาขา (ระบุ)......................................

3. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

2. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

1. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

3. สาขา (ระบุ)......................................

3. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

2. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

1. (ระบุสถานที�จัดการเรียนการสอน)

4. สาขา (ระบุ)......................................

(1) จํานวนผู้สมัคร
รวม
ชาย
หญิง

เปิดสอน ..... ห้อง ประกอบด้วย รายวิชา....จํานวน...ห้อง / รายวิชา...รวมกัน จํานวน ....ห้อง

รวม 90 ชั�วโมง

หลักสูตร จํานวน 30 ชั�วโมง รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยชุมชนนี�เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ ....ชั�วโมง

วิทยาลัยชุมชนแห่งนี�เปิดสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ... ชั�วโมง รายวิชาภาษาไทย ...ชั�วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ... ชั�วโมง

หลักสูตร จํานวน 20 ชั�วโมง รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาวิทยาศาสตร์

ใส่หมายเหตุ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแห่งนี�จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์

รวมทั�งหมด

หน่วยจัด/สถานที�จัดการเรียนการสอน

1. สาขา (ระบุ)......................................

สาขาวิชา

(2) จํานวนผู้เรียนปรับพื�นฐาน
รวม
ชาย
หญิง

รับสมัคร ตั�งแต่ วันที� ....... เดือน ........................ พ.ศ. ......... ถึง วันที� ....... เดือน .................... พ.ศ. ..............
เรียนปรับพื�นฐานวันที�.............................................................................................................................................
ลงทะเบียนเรียนวันที�………………............….……… ข้อมูล ณ วันที�......................................... หน่วย: คน

วิทยาลัยชุมชน ...........................................

แบบรายงานข้อมูลจํานวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ ภาคเรียนที� 1/2562

..........
..........
..........
..........
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1. กอนเขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ทานเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่ใดมากอนหรือไม
 [1] เคยศึกษาตอระดับอนุปริญญา*
ชือ่ สถานศึกษา.................................................
 [2] เคยศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ชือ่ สถานศึกษา.................................................
 [3] เคยศึกษาตอสูงกวาระดับปริญญาตรี ชือ่ สถานศึกษา.................................................
 [4] ไมเคย
(*จากขอ 1[1] หากทานเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน กรุณาตอบขอ 1.1 – 1.6
หากไมเคย ใหขามไปตอบขอ 2.)
1.1 ทานเคยสมัครเขาเรียนเมื่อป พ.ศ. ใด.............................................................................................
1.2 ทานเคยสมัครเขาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนใด ....................................................................................
1.3 ทานเคยสมัครเขาเรียนสาขาวิชาใด.................................................................................................
1.4 ทานหยุดเรียนไปเปนระยะเวลานานเทาใด
 [1] นอยกวา 1 ป
 [2] 1 – 2 ป
 [3] 2 – 3 ป
 [4] มากกวา 3 ป
1.5 ทานหยุดเรียนกลางคันไปเพราะสาเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] ปญหาเรื่องการจัดเวลามาเรียน
 [2] ปญหาครอบครัว
 [3] ปญหาเรื่องการทํางาน
 [4] ปญหาเรื่องการเดินทาง
 [5] ตองการเปลี่ยนที่เรียน
 [6] ปญหาเรื่องการเรียนในวิทยาลัยชุมชน
 [7] อื่น ๆ (ระบุ)..........................
1.6 เหตุใดทานจึงตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] จัดสรรเวลาได
 [2] ครอบครัวแนะนํา
 [3] ตองการวุฒิการศึกษาเพื่อการทํางาน  [4] ยายที่อยูมาใกลวิทยาลัยชุมชนมากขึ้น
 [5] จบการศึกษาจากที่อื่นแลว ตองการเรียนเพิ่ม
 [6] อื่น ๆ (ระบุ)..........................
2. ทานสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือเทียบเทา) มาแลวกี่ป
 [1] ไมถึงป หรือเรียนตอทันที
 [2] 1 – 10 ป
 [3] 11 – 20 ป
 [4] มากกวา 20 ป
3. วุฒิการศึกษาที่จบ
 [1] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  [2] การศึกษานอกระบบ (กศน. เทียบเทา ม.6)
 [3] อืน่ ๆ ที่เทียบเทา ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.)  [4] อนุปริญญ าหรือสูงกวา

ตอนที่ 1 ประวัติการศึกษาที่ผานมา

รหัสนักศึกษา
หลักสูตร  [1] อนุปริญญา  [2] ประกาศนียบัตร  [3] ปวช./ปวส.

ขอมูลผูตอบ

**********************************************************************************
คําชี้แจง วิทยาลัยชุมชนมีความประสงคจะเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในระบบการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน จึงขอใหนักศึกษากรอกขอมูลตามความเปน
จริงอยางละเอียดที่สุดเทาที่จะใหได

แบบฟอรมรายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน...........................
ประจําภาคการศึกษา ที่ 1/25….

เครื่องมือ C4
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******************************

5 เมื่อทานสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแลว ทานตองการศึกษาตอหรือไม
 [1] ศึกษาตอ (ระบุสถานศึกษาที่ตองการเรียน)......................................................................
 [2] ไมศึกษาตอ (ระบุเหตุผล)..................................................................................................
 [3] ยังไมตัดสินใจ
6 ขอเสนอแนะเพื่อใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการปรับปรุง / แกไข / พัฒนา / สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหรือกิจกรรม
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ความตองการในการศึกษาตอ

4. ขณะนี้ทานมีงานทําหรือไม
 [1] มี
 [2] ไมมี
(*จากขอ 4[1] หากทานมีงาทํา กรุณาตอบขอ 4.1 – 4.3 หากไมมี 4[2] ใหขามไปตอบตอนที่ 3)
4.1 สถานที่ทํางาน......................................อําเภอ..............................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย..............................................................โทรศัพท........................................
4.2 อาชีพ
 [1] เกษตรกร  [2] ประมง  [3] ขาราชการ / เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
 [4] รัฐวิสาหกิจ  [5] พนักงานบริษัท / องคกรธุรกิจเอกชน
 [6] คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ
 [7] รับจาง
 [8] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ  [9] อื่นๆ (ระบุ).........
4.3 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
 [1] นอยกวา 5,000 บาท / เดือน
 [2] 5,001 – 10,000 บาท / เดือน
 [3] 10,001 - 15,000 บาท / เดือน
 [4] 15,001 - 20,000 บาท / เดือน
 [5] มากกวา 20,000 บาท / เดือน
 [6] ไมระบุ

ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทําและการประกอบอาชีพของนักศึกษา

รายงานสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษารายภาคการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน…………..
ระดับ อนุปริญญา

สถานที่จัดการเรียนการสอน/
หนวยจัด

สาขาวิชา

ปการศึกษา ……..
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รุนที/่ กลุมที่
ชาย

หญิง

เครื่องมือ C5

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
ชาย

หญิง

รวม

รวม

รวม
วันที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ………………………………..
ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน....................

ลงชื่อ......................................................................
(....................................................................)
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน.....................
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รายงานสรุปขอมูลการสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญารายสาขาวิชา
วิทยาลัยชุมชน……………………...

สาขาวิชา

ปการศึกษา
ที่เขา

จํานวน
นักศึกษา
แรกเขา

จํานวน
นักศึกษาออก
กลางคัน

การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติอนุปริญญา
จํานวนผูสําเร็จ
ที่อนุมัติแลว

จํานวนที่ขอ
อนุมัติครั้งนี้

จํานวน นศ.
ที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษา

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชน..........ไดตรวจสอบคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน.......... จํานวน ... คน ตามรายชื่อดังแนบแลววามีคุณสมบัติ ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ขอ 12 เรื่อง เกณฑการวัดผลและสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน หลักสูตรเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชาและตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาจึงถือวาเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญาสถาบันอุดมศึกษา ที่ใชระบบการวัดผลและสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้ จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันไดและวิทยาลัยชุมชนได
ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูจบหลักสูตร เรียบรอยแลว เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีหนี้คางชําระกับทางวิทยาลัยชุมชน
ขอรับรองวาไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว
ลงชื่อ..................................................................................
(...................................................................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน.....................
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ลําดับ
รหัสนักศึกษา
ที่

บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน…………………
หลักสูตร อนุปริญญา สาขาวิชา……………………
ภาคการศึกษาที่ ……………
วันที่สําเร็จ
เลขที่บัตรประจําตัว
จํานวนหนวยกิต คะแนนเฉลี่ย
การศึกษา
วันที่สําเร็จ
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด ระดับมัธยมศึกษา ที่สําเร็จตาม
ประชาชน
สะสม วันที่เขาศึกษา การศึกษา
โครงสราง
หรือเทียบเทา
หลักสูตร

วันที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ………………………………..
วันที่สภาวิทยาลัยชุมชนกลั่นกรอง/รับทราบ ………………………………
ลงชื่อ..............................................................................
(..........................................................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

ลงชื่อ..............................................................................
(..........................................................................)
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
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 [1] อนุปริญญา  [2] ประกาศนียบัตร  [3] ปวช./ปวส.  [4] สัมฤทธิบัตร

2. ประเภทงานที่ทํา
 [1] ขาราชการ /เจาหนาทีห่ นวยงานของรัฐ
 [2] รัฐวิสาหกิจ
 [3] พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน

ตอนที่ 2 การทํางาน (สําหรับผูมีงานทําแลว หรือเปลี่ยนงานใหม)
 [4] ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ
 [5] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ
 [6] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม).................

1. สถานภาพการทํางานปจจุบัน
 [1] ไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา
 [2] ไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ
 [3] ยังไมเคยมีงานทํา (ขามไปตอบตอนที่ 3)
 [4] ยังไมไดทํางาน และกําลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนที่ 4)
 [5] มีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
 [6] มีงานทํากอนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
 [7] มีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ

ตอนที่ 1 ภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ

 [1] อยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว
 [2] อยูในระหวางการเปนทหารเกณฑ
สถานะการเปนนักบวชปจจุบัน
 [1] ไมไดเปนนักบวช
 [2] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกําหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน
 [3] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกําหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ป
 [4] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกําหนดลาสิกขา มากกวา 1 ป
 [5] อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกําหนดลาสิกขา ไมมีกําหนด

สถานการณเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย)

ภูมิลําเนาอยู : จังหวัด ..........................................................................................

หลักสูตร

รหัสนักศึกษา

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….…………….

คําชี้แจง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง
ขอมูลผูตอบ

**********************************************************************************

แบบฟอรมการติดตามผลผูสําเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร
ปการศึกษา ....... ของวิทยาลัยชุมชน...........................

เครื่องมือ C6
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7. ทานมีความพึงพอใจ หรือไมพอใจตองานที่ทําอยางไร
 [1] พอใจ
 [2]
 [3] ไมพอใจ ผูรวมงานไมดี
 [4]
 [5] ไมพอใจ คาตอบแทนต่ํา
 [6]
 [7] ไมพอใจ ขาดความกาวหนา
 [8]

 [21] U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก

6. ประเภทของตําแหนงงาน (กิจการ) โปรดระบุ 1 ขอ
 [1] A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง
 [3] C การผลิต
 [5] E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสีย รวมถึง
กิจกรรมที่เกีย่ วของ
 [7] G การขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและ
จักรยานยนต
 [9] I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
 [11] K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
 [13] M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง
วิชาการ
 [15] O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
 [17] Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
 [19] S กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ

ไมพอใจ ระบบงานไมดี
ไมพอใจ ไมไดใชความรูท ี่เรียนมา
ไมพอใจ ขาดความมั่นคง
อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..................................................

 [18] R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 [20] T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
สินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน
ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน

 [16] P การศึกษา

 [10] J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
 [12] L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
 [14] N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ

 [8] H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

 [2] B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
 [4] D ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ
 [6] F การกอสราง

เลขที่.............................หมูที่...........................อาคาร/ตึก (ชั้น)....................................................................................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน....................................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท.....................................................โทรศัพทมือถือ....................................................... โทรสาร…….....…………………………
อีเมล.............................................................................................................................................................................................

5. สถานที่ทํางานปจจุบัน ชื่อหนวยงาน..........................................................................

3. ความสามารถพิเศษ
 [1] ดานภาษาตางประเทศ
 [5] ดานกีฬา
 [2] ดานการใชคอมพิวเตอร
 [6] ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง
 [3] ดานกิจกรรมสันทนาการ
 [7] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..........
 [4] ดานศิลปะ
4. ชื่อตําแหนงงานที่ทํา (ระบุ) ................................................................................................................................................
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11. สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ขอ ตอไปนี้
 [1] ยังไมประสงคทํางาน
 [3] หางานทําไมได
 [2] รอฟงคําตอบจากหนวยงาน
 [4] ตองการประกอบอาชีพอิสระ
 [5] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)..................................
12. ทานมีปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม อยางไร
 [1] ไมมีปญหา
 [2] ไมทราบแหลงงาน
 [3] หางานที่ถูกใจไมได
 [4] ตองสอบจึงไมอยากสมัคร
 [5] ขาดคนสนับสนุน
 [6] ขาดคนหรือเงินค้ําประกัน
 [7] หนวยงานไมตองการ
 [8] เงินเดือนนอย
 [9] สอบเขาทํางานไมได
 [10] ปญหาดานสุขภาพ
 [11] ขาดทักษะภาษาตางประเทศ
 [12] ขาดทักษะดานคอมพิวเตอร
 [13] ขาดประสบการณในการทํางาน
 [14] เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑที่กําหนด
 [15] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม).....................................................................................
12. ความตองการทํางาน
 [1] ทํางานในประเทศ (ขามไปตอบขอ 14)
 [2] ทํางานตางประเทศ
13. ประเทศที่ตองการทํางาน.......................................................................................................................................................
14. ตําแหนงงานที่ที่ตองการทํางาน..............................................................................................................................................
15. ความตองการพัฒนาทักษะ หลักสูตร....................................................................................................................................
16. ความประสงคในการเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน
 [1] ไมยินยอมเปดเผยขอมูล
 [2] ยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท
 [3] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน
 [4] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง
 [5] ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง

ตอนที่ 3 การทํางาน (สําหรับผูที่ยังไมไดทํางาน)

8. ทานไดงานใหมหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานานเทาใด
 [1] หางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา
 [2] ไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน
 [6] ไดงานใหม มากกวา 1 ป
 [3] ไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน
 [7] เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทําระหวางศึกษา
 [4] ไดงานใหมภายใน 7 - 9 เดือน
 [5] ไดงานใหมภายใน 10 - 12 เดือน
9. ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาที่ทานไดสาํ เร็จการศึกษาหรือไม
 [1] ตรง
 [2] ไมตรง
10. นําความรูที่เรียนมาประยุกตใชกับการทํางาน
 [1] มากที่สุด
 [2] มาก
 [3] ปานกลาง
 [4] นอย
 [5] นอยที่สุด
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22. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน
 [1] กอนสําเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน............................... บาท (ระบุตัวเลขเทานั้น)
 [2] หลังจากสําเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน.......................... บาท (ระบุตัวเลขเทานั้น)
23. งานที่ทานทําเปนงานเดิมหรืองานใหม
 [1] งานเดิม
 [2] งานใหม
24. หากเปนงานใหม ทานมีความกาวหนามากขึ้นหรือไม
 [1] กาวหนา เชน (เงินเดือนเพิ่มขึ้น ตําแหนงงานสูงขึ้น)
 [2] ไมกาวหนา
25. หลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพํานักอาศัยในพื้นที่เดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด
 [1] ต่ํากวา 1 ป แลวตองยาย
 [3] 2 ปขึ้นไป
 [2] 1 – 2 ป แลวตองยาย
 [4] ไมยาย
26. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] ทําใหมีเพื่อนและสังคมที่กวางขึ้น เชน เครือขายการทํางาน  [2] การสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย หรือชุมชน
 [3] การมีสวนรวม/ทําประโยชนใหชุมชน
 [4] ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทําประโยชนโอกาสตางๆ

ตอนที่ 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

17. ทานมีความตองการที่จะศึกษาตอหรือไม
 [1] ไมตองการ (ขามไปตอบตอนที่ 5)
 [2] ตองการ
หากตองการ ทานตองการศึกษาตอในระดับใด/หรือกําลังศึกษาในระดับใด
 [1] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 [6] ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 [2] อนุปริญญา
 [7] ปริญญาเอก
 [8] ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
 [3] ปริญญาตรี
(ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก)
 [4] ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 [5] ปริญญาโท
18. สาขาที่ตองการศึกษาตอ/กําลังศึกษาตอ เปนสาขาเดิมหรือไม
 [1] สาขาวิชาเดิม
 [2] สาขาวิชาใหม (ระบุ)..............................................
19. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ทานกําลังศึกษาตอ
 [1] รัฐบาล
 [2] เอกชน
 [3] ตางประเทศ
20. เหตุผลที่ทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ
 [1] เปนความตองการของบิดา/มารดา
 [3] ไดรับทุนศึกษาตอ
 [2] งานที่ตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตรี
 [4] เปนความตองการของตนเอง
 [5] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)...........................................................................................
21. ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม
 [1] ไมมีปญหา
 [3] คุณสมบัติในการสมัครเรียน
 [2] ขอมูลสถานที่ศึกษาตอไมเพียงพอ
 [4] ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ
 [5] ขาดแคลนเงินทุน
 [6] อื่นๆ (ระบุขอความเพิ่มเติม)...........................................................................................

ตอนที่ 4 การศึกษาตอ (สําหรับผูที่ทานตองการศึกษาตอ / หรือกําลังศึกษาตอ)
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28. ทานคิดวาในหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ควรเสริมความรูเรื่องใดที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของทาน
ไดมากยิ่งขึ้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 [1] ภาษาอังกฤษ
 [2] คอมพิวเตอร
 [3] บัญชี
 [4] การใชงานอินเทอรเน็ต
 [5] การฝกปฏิบัติงานจริง  [6] เทคนิคการวิจัย  [7] ภาษาจีน  [8] ภาษาในอาเซียน
 [9] อื่นๆ ระบุ.........................................................................................................................
29. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
30. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................………………………………………...
31. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................………………………………………...
32. วันที่ตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................

ตอนที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

27. ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นอยางไร
 [1] ไดงานทํา/มีตาํ แหนงงานที่ดีขึ้น
 [3] สามารถประกอบอาชีพอิสระได
 [2] มีรายได/สวัสดิการที่ดีขึ้น
 [4] สามารถชวยเหลือ / แบงเบาภาระใหครอบครัว

C
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C7_รายการฐานข้อมูลรายบุคคลกลางของสถาบันอุดมศึกษา (นั กศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษา)

รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) (ปี 2561)
Num
ลำดับ

Explanation
Data Type Size
คำอธิบำยกำรจัดเก็บข้อมูล
ชนิดข้อมูล ขนำด
TEXT
4 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำทีส่ กอ.กำหนดให้ส่ง)
TEXT
1 ภำคกำรศึกษำ (ภำคกำรศึกษำที่สกอ.กำหนดให้ส่ง)
TEXT
5 รหัสสถำนศึกษำ
TEXT
13 รหัสประจำตัวประชำชน
TEXT
3 รหัสคำนำหน้ำชื่อ (ยึดตำมบัตรประจำตัวประชำชน)
TEXT
50 ชื่อ
TEXT
80 ชื่อกลำงของนักศึกษำ หรือฉำยำของพระสงฆ์ (ถ้ำมี)
TEXT
50 ชื่อสกุล
TEXT
1 รหัสเพศ
DATE
10 วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) YYYY-MM-DD
TEXT
2 รหัสจังหวัดภูมิลำเนำ
TEXT
2 รหัสสัญชำติ
TEXT
4 ปีกำรศึกษำทีเ่ ริม่ เข้ำเรียน
TEXT
5 รหัสคณะที่ศึกษำ (ที่กำลังศึกษำปัจจุบนั )

For information
ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บ

14
15

STUDY_TYPE_ID

TEXT

1

รหัสประเภทกำรเรียน

1

***

16

STUDY_TIME_ID

TEXT

1

รหัสประเภทเวลำเรียน

1

***

17

CURR_REG_ID

TEXT

1

รหัสประเภทกำรลงทะเบียนเรียน

1

***

18

CLASS

TEXT

2

ชั้นปี ตัวเลขจำนวนเต็ม

2

***

19

GRAD_STATUS_ID

TEXT

1

รหัสสถำนภำพนักศึกษำที่คำดว่ำจะจบ

1

***

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2561
1
00200

Priority
ควำมสำคัญ
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

YEAR
SEMESTER
UNIV_ID
CITIZEN_ID
PREFIX_NAME_ID
STD_FNAME
STD_MNAME
STD_LNAME
GENDER_ID
BIRTHDAY
PROVINCE_ID
NATION_ID
ADMIT_YEAR
FAC_ID

1

C

Field Name
ชื่อรำยกำร

3659900070761

001
สมชำย
โชคสมบูรณ์
1
2540-12-31
10
TH
2547
00001

เอกสาร 1_2561

Ref Table
ตำรำงอ้ำงอิง (ถ้ำมี)

ตำรำงข้อมูลสถำนศึกษำ (REF_UNIV)
ตำรำงข้อมูลคำนำหน้ำชื่อ (REF_PREFIX_NAME)
กรณีที่ไม่มีชื่อกลำงให้บนั ทึกเป็น ตำรำงข้อมูลเพศ (REF_GENDER)
ตำรำงข้อมูลจังหวัด (REF_PROVINCE)
ตำรำงข้อมูลสัญชำติ (REF_NATION)
ตำรำงข้อมูลคณะ (REF_FAC)
ตำรำงข้อมูลประเภทกำรเรียน
(REF_STUDY_TYPE)
ตำรำงข้อมูลประเภทเวลำเรียน
(REF_STUDY_TIME)
ตำรำงข้อมูลกำรลงทะเบียนเรียน
(REF_CURR_REG)
ตำรำงข้อมูลสถำนภำพนักศึกษำที่คำดว่ำจะจบ
(REF_GRAD_STATUS)
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Num
ลำดับ

Field Name
ชื่อรำยกำร

Explanation
คำอธิบำยกำรจัดเก็บข้อมูล

Data Type Size
ชนิดข้อมูล ขนำด

For information
ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บ

Priority
ควำมสำคัญ

เอกสาร 1_2561

Ref Table
ตำรำงอ้ำงอิง (ถ้ำมี)
ตำรำงข้อมูลสถำนภำพนักศึกษำ
(REF_STUDY_STATUS)

20

STD_STATUS_ID

TEXT

1

รหัสสถำนภำพนักศึกษำ

1

***

21

GPA

TEXT

4

3.20

*

22

ACC_GPA

TEXT

4

3.00

***

P

23

ACC_CREDIT

TEXT

3

128

*

C

24

DEFORM_ID

TEXT

2

เกรดเฉลี่ย (เฉพำะภำคกำรศึกษำล่ำสุด) *จำเป็นต้องใส่ทศนิยม 2 หลัก
เกรดเฉลี่ยสะสม (ตั้งแต่เริม่ เข้ำเรียน ถึง ภำคกำรศึกษำล่ำสุด)
*
จำเป็นต้องใส่ทศนิยม 2 หลัก
หน่วยกิตสะสม (คิดเฉพำะรำยวิชำที่นักศึกษำสอบผ่ำนเกณฑ์)
(ตัวเลขจำนวนเต็ม)
รหัสควำมพิกำร

00

***

25

FUND_STATUS_ID

TEXT

1

รหัสสถำนภำพกำรรับทุน (ทุนทุกประเภท)

0

***

26

TALENT

TEXT

2

ควำมถนัด/ควำมสำมำรถพิเศษ

05

*

27

FAT_CITIZEN_ID

TEXT

13 รหัสบัตรประชำชนบิดำ

1740300061328

*

28

FAT_STATUS_ID

TEXT

1

1

*

ตำรำงข้อมูลสถำนภำพกำรมีชีวิต (REF_STATUS)

FAT_REVENUE_ID
30 FAT_OCCUP_ID
31 MOT_CITIZEN_ID

TEXT
TEXT
TEXT

2 รหัสรำยได้บดิ ำ
2 รหัสอำชีพบิดำ
13 รหัสบัตรประชำชนมำรดำ

20
01

ตำรำงข้อมูลช่วงรำยได้ (REF_REVENUE)
ตำรำงข้อมูลอำชีพ (REF_OCCUP)

3017400082316

*
*
*

MOT_STATUS_ID

TEXT

1

รหัสสถำนภำพกำรมีชีวิตอยูม่ ำรดำ

1

*

ตำรำงข้อมูลสถำนภำพกำรมีชีวิต (REF_STATUS)

TEXT
TEXT

2
2

รหัสรำยได้มำรดำ
รหัสอำชีพมำรดำ

20
01

*
*

TEXT

2

รหัสสถำนภำพบิดำ-มำรดำ

01

*

TEXT
TEXT
TEXT

13 รหัสบัตรประชำชนผู้ปกครอง
1 รหัสควำมเกีย่ วข้อง ระหว่ำง ผู้ปกครอง กับ นักศึกษำ
2 รหัสศำสนำ

4017300016328

*
*
*

ตำรำงข้อมูลช่วงรำยได้ (REF_REVENUE)
ตำรำงข้อมูลอำชีพ (REF_OCCUP)
ตำรำงข้อมูลสถำนภำพบิดำมำรดำ
(REF_PAR_STATUS)

29

32

MOT_REVENUE_ID
34 MOT_OCCUP_ID
33

35

PAR_STATUS_ID

PAR_CITZEN_ID
37 PAR_RELATIVE_ID
38 RELIGION_ID
36

รหัสสถำนภำพกำรมีชีวิตอยูข่ องบิดำ

1
01

C

ตำรำงข้อมูลควำมพิกำร (REF_DEFORM)
ตำรำงข้อมูลสถำนภำพกำรรับทุน
(REF_FUND_STATUS)
ตำรำงข้อมูลควำมถนัด/ควำมสำมำรถพิเศษ
(REF_TALENT)

ตำรำงควำมเกีย่ วข้อง (REF_PAR_RELATIVE)
ตำรำงข้อมูล (REF_RELIGION)
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Num
ลำดับ
39
40
41
P

42
43

C

44

C

45
46

Field Name
ชื่อรำยกำร
CURR_ID
STD_ID
RACE_ID
NUM_CREDIT
PASSPORT_NUMBER
PASSPORT_STARTDATE
PASSPORT_ENDDATE
PASSPORT_STATUS

Explanation
Data Type Size
คำอธิบำยกำรจัดเก็บข้อมูล
ชนิดข้อมูล ขนำด
TEXT
14 รหัสหลักสูตรที่ศึกษำ (ที่กำลังศึกษำปัจจุบนั )
TEXT
13 รหัสนักศึกษำ
TEXT
3 รหัสเชือ้ ชำติ
TEXT
2 จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ในภำคกำรเรียนปัจจุบนั
TEXT
20 เลขที่หนังสือเดินทำง (สำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ)
DATE
10 วันออกหนังสือเดินทำง (ปีค.ศ.) YYYY-MM-DD
DATE
10 วันหมดอำยุของหนังสือเดินทำง (ปีค.ศ.) YYYY-MM-DD
TEXT
1 สถำนะของหนังสือเดินทำง

For information
ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บ
25490081106134

099

2016-04-09
2021-04-25

Priority
ควำมสำคัญ
***
***
*
***
*
*
*
*

เอกสาร 1_2561

Ref Table
ตำรำงอ้ำงอิง (ถ้ำมี)
ตำรำงรหัสหลักสูตร (REF_CURR_UNIV)
ตำรำงข้อมูลเชื้อชำติ (REF_RACE)

เลขที่หนังสือเดินทำง
วันที่ออกหนังสือเดินทำงของรำยกำรที4่ 3
วันหมดอำยุของหนังสือเดินทำงของรำยกำรที4่ 3
Y = เล่มเดิม
(รำยกำรที4่ 3 ปีนี้ เหมือนรำยกำรที่43ปีที่แล้ว)
N = เล่มใหม่
(รำยกำรที4่ 3ปีนี้ เป็นคนละเล่มกับปีที่ผ่ำนมำ)

ระดับควำมสำคัญของข้อมูล
*** หมำยถึง สำคัญมำก ให้ควำมสำคัญในลำดับแรกที่ฐำนข้อมูลจำเป็นต้องมี
* หมำยถึง สำคัญน้อย ให้ควำมสำคัญในลำดับสุดท้ำย อำจจะมีหรือไม่ตำมควำมเหมำะสม
กรณี NATION_ID = TH เป็นสัญชาติไทย รายการที่ 43 - 46 สามารถบันทึกเป็นเครือ่ งหมายขีดกลาง “ - ”
C รำยกำรที่ 10 , 44 , 45 เป็นรำยกำรที่เปลี่ยนชนิดและรูปแบบของข้อมูล
P รำยกำรที่ 42 เป็นรำยกำรที่เปลี่ยนระดับควำมสำคัญจำกเดิม * เป็น ***
สำมำรถดูตำรำงเทียบรหัสหลักสูตรได้โดยกำรล็อกอิน เข้ำสู่ระบบ ที่ www.data3.mua.go.th
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รายการข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2562
(ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561)

เอกสาร 3_2562
Num
Field Name
ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
1 YEAR

C

Data Type Size
Explanation
ชนิดข้อมูล ขนาด
คาอธิบายการจัดเก็บข้อมูล
4 ปีที่สง่ ข้อมูล (ตามปีปฏิทิน)
TEXT

For information
ตัวอย่างการจัดเก็บ
2560

Priority
ความสาคัญ
***

2 UNIV_ID

TEXT

5 รหัสสถานศึกษา

00000

***

3 CITIZEN_ID

TEXT

13 รหัสประจาตัวประชาชน

1234567891011

***

4 STD_ID

TEXT

13 รหัสนักศึกษา

49922273

***

5 PREFIX_NAME_ID

TEXT

3 รหัสคานาหน้าชื่อ (ยึดตามบัตรประจาตัวประชาชน)

001

***

6 STD_FNAME

TEXT

50 ชื่อ

สมปอง

***

7 STD_MNAME

TEXT

80 ชื่อกลางหรือฉายาของพระสงฆ์ (ถ้ามี)

สิริปัญโญ

*

8 STD_LNAME

TEXT

50 ชื่อสกุล

ใจดี

***

9 GENDER_ID

TEXT

1 รหัสเพศ

1

***

10 BIRTHDAY

DATE

10 วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) YYYY-MM-DD

2537-05-26

***

11 FAC_ID

TEXT

5 รหัสคณะที่ศึกษา

00001

***

12 GPA

TEXT

4 เกรดเฉลีย่ *ต้องมีทศนิยม 2 หลัก

3.98

***

13 HOUSE_ID

TEXT

11 เลขรหัสประจาบ้าน (ตามสาเนาทะเบียนบ้าน)

12345678910

***

14 HOUSE_NUMBER

TEXT

10 เลขที่บ้าน (ตามสาเนาทะเบียนบ้าน)

10/48

***

15 HOUSEADD_NAME

TEXT

80 ชื่อที่อยู่

ทิพย์อพาร์ตเม้นท์ อาคาร A ชั้น 5 ห้อง 2

***

16 MOO

TEXT

4 หมู่ (ตามสาเนาทะเบียนบ้าน)

3

***

17 SOI

TEXT

80 ตรอก/ซอย (ตามสาเนาทะเบียนบ้าน)

ลาดพร้าว 70

***

18 STREET

TEXT

80 ถนน (ตามสาเนาทะเบียนบ้าน)

ลาดพร้าว

***

19 SUB_DISTRICT_ID

TEXT

6 รหัสจังหวัดอาเภอตาบล

100101

***

20 TELEPHONE

TEXT

30 หมายเลขโทรศัพท์

0895556996

***

Ref Table
ตารางอ้างอิง (ถ้ามี)
ตารางข้อมูลสถานศึกษา (REF_UNIV)

ตารางข้อมูลคานาหน้าชื่อ (REF_PREFIX_NAME)

ตารางข้อมูลเพศ (REF_GENDER)
ตารางข้อมูลคณะ (REF_FAC)

ตารางข้อมูลจังหวัดอาเภอตาบล (REF_SUB_DISTRICT)
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เอกสาร 3_2562
Num
Field Name
ลาดับ
ชื่อรายการข้อมูล
21 ZIPCODE

Data Type Size
Explanation
ชนิดข้อมูล ขนาด
คาอธิบายการจัดเก็บข้อมูล
5 รหัสไปรษณีย์
TEXT

For information
ตัวอย่างการจัดเก็บ
10110

Priority
ความสาคัญ
***

Ref Table
ตารางอ้างอิง (ถ้ามี)

22 RACE_ID

TEXT

3 รหัสเชื้อชาติ

001

***

ตารางข้อมูลเชื้อชาติ (REF_RACE)

23 RELIGION_ID

TEXT

2 รหัสศาสนา

01

***

ตารางข้อมูลศาสนา (REF_RELIGION)

24 EMAIL

TEXT

50 อีเมล

ant@gmail.com

***

25 DATEGRADUATION

DATE

10 วันที่สาเร็จการศึกษา (ปี พ.ศ.) YYYY-MM-DD

2561-09-30

***

26 CURR_ID

TEXT

14 รหัสหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา

25490081106134

***

ตารางข้อมูลหลักสูตร (REF_CURR_UNIV)

27 DEGREE_NUM

TEXT

1 ลาดับของปริญญาในหลักสูตร

1

***

ตารางข้อมูลหลักสูตร (REF_CURR_UNIV)

28 NATION_ID

TEXT

2 รหัสสัญชาติ

TH

***

ตารางข้อมูลสัญชาติ (REF_NATION)

29 PASSPORT_NUMBER

TEXT

20 เลขที่หนังสือเดินทาง (สาหรับนักศึกษาต่างชาติ)

AA1234567

*

C

30 PASSPORT_STARTDATE

DATE

10 วันที่ออกหนังสือเดินทาง (ปี ค.ศ.) YYYY-MM-DD

2017-09-25

*

C

31 PASSPORT_ENDDATE

DATE

10 วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (ปี ค.ศ.) YYYY-MM-DD 2022-09-25

*

N

32 STD_FNAME_EN

TEXT

50 ชื่อ ภาษาอังกฤษ

Sompong

*

N

33 STD_MNAME_EN

TEXT

80 ชื่อกลางภาษาอังกฤษ หรือฉายาของพระสงฆ์ (ถ้ามี)

Siripanyo

*

N

34 STD_LNAME_EN

TEXT

50 ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ

Jaidee

*

C

ระดับความสาคัญของข้อมูล
*** หมายถึง สาคัญมาก ให้ความสาคัญในระดับแรกที่ฐานข้อมูลจาเป็นต้องมี
* หมายถึง สาคัญน้อย ให้ความสาคัญในลาดับสุดท้าย อาจจะมีหรือไม่ตามความเหมาะสม
สามารถดาวน์โหลด รายการข้อมูลรายบุคคลผูส้ าเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) (ปี 2562) ได้ที่ www.employ.mua.go.th หน้าสาหรับสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อประกาศ
กรณี NATION_ID = TH เป็นสัญชาติไทย รายการที่ 29 - 31 สามารถบันทึกเป็นเครื่องหมายขีดกลาง “ - ”
C รายการข้อมูล ที่ 10 , 25 , 30 และ 31 เป็นรายการที่เปลี่ยนชนิดและรูปแบบของข้อมูล
N รายการข้อมูล ที่ 32 , 33 , 34 เป็นรายการที่เพิม่ ใหม่
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ใหนักศึกษาพิการเปนผูลงลายมือชื่อดวยตนเองเทานั้น การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเปนความผิดทางอาญา
หากสํานักงานฯ ตรวจพบจะดําเนินการทางกฎหมายและเพิกถอนการเขารวมโครงการฯ
* สามารถ Download แบบแสดงความจํานงนี้ ไดที่ www.mua.go.th หัวขอ ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ……/.................”

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)……………..………..……………………ผูแสดงความจํานง
(.........................................................)
ลงวันที่...................................

ขา พเจา ไดแ นบสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว คนพิก าร ใบลงทะเบีย น และใบเสร็จ รับ เงิน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวย และขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ประวัติสวนตัว
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………….………..……………
2. เกิดวันที่…………….เดือน…………………..………..พ.ศ. .…………… อายุ….……. ป
3. นิสิต/นักศึกษา ศึกษาอยู มหาวิทยาลัย/สถาบัน...……………………..…………………………………………………..….…….
คณะ…………………………………….………………...…..สาขา……….………………...…….…………………….…….ชั้นปที่..…….
ชือ่ หลักสูตร (เชน วท.บ., วศ.บ., ศศ.บ. เปนตน).................................................................................................
เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯตั้งแต ภาคเรียนที่..........ปการศึกษา............จํานวนปของหลักสูตรที่ศึกษา.........ป
4. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.............................................................วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ..........................
5. บัตรประจําตัวคนพิการ เลขที่...............................................................วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ..........................
ประเภทความพิการ.............................................................................................................................................
6. ที่อยูปจจุบัน เลขที่......................หมูที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพทมือถือ...................................Email….……...............……………..…………
7. เคยไดรับเงินอุดหนุนโครงการนี้จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือไม
 ไมเคย
 เคย จาก...............................................................................................................

(โปรดกรอกขอความดวยลายมือบรรจง)

แบบแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ …./………………….

เครื่องมือ C8

แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตสิ ถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ประจําภาคเรียนที่ ........ปการศึกษา.....................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................................
ที่

คณะ/สาขาวิชา
ที่นิสิตนักศึกษาพิการศึกษาอยู

1

คณะ................................................................
สาขา................................................................

2

คณะ.................................................................
สาขา................................................................

3

คณะ................................................................
สาขา................................................................

การรับทราบ
หลักสูตรจาก สกอ.
(รับทราบเมื่อวันที่)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายหลักเกณฑการรับคนพิการเขาศึกษา ป 2561*
มี
ไมมี

ผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา*
ผาน
ไมผาน

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ......................................................................................
(.......................................................................................)
ตําแหนง.................................................................................
ลงวันที่....................................................................................

หมายเหตุ

1. จัดสงเปนไฟล Word รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14” เทานั้น
2. กรณีที่มีจํานวนคณะ/สาขาวิชามาก ใหขยายแบบฟอรมเพิ่มเติมได

* ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
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โปรดดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมเอกสารตามที่ระบุและจัดสงขอมูลกลับภายในวันที.่ .............................................
หากเกินระยะเวลาที่กําหนดจะเลื่อนลําดับการพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามลําดับสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดสงมายังสํานักงานฯ หากมีขอสงสัยติดตอคุณอินทิรา วงษนิกร โทร 0 2039 5565 โทรสาร 0 2039 5652–3
- มหาวิทยาลัยรัฐ ติดตอคุณธันยลักษณ ปจจัยโย โทร 0 2039 5566

หมายเหตุ ..……………………………………………………………………………………………….……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

1. สถาบัน........................................................................................................................................................
2. ขอมูล/หลักฐาน
2.1 แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการ
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบลงทะเบียน/ใบแจงการชําระเงิน (ใชหลักฐานตัวจริงเทานั้น)
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.4 สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะระบบโอนเขาธนาคารกรุงไทย)
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. การลงลายมือชื่อโดยผูบริหารสถาบันในเอกสารทุกแผน
 ไมผาน ....................................................................................................................................................
4. แผน CD พรอมบันทึกขอมูลรายละเอียดคาใชจายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
(จัดทําขอมูลในรูปแบบไฟล word/excel เทานั้น)
 ไมผาน ....................................................................................................................................................

แบบตรวจสอบหลักฐานการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ........ปการศึกษา.............
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ชื่อ – สกุล

คณะ/สาขา/ชั้นป

ประเภทความ
พิการ

รายการคาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมจํานวน
เงินที่อนุมัติ

1. รายการคาใชจายที่ไมไดรับการอุดหนุนทางการศึกษา
- คาปรับ
- คาหอพัก
- คาประกันอุบัติเหตุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาประกันของเสียหาย
- คาเสื้อผา/คาชุดกีฬา/คาของใชสวนตัว
- คาประกันชีวิต
ฯลฯ
2. ใหจัดทําขอมูลขางตนโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ Excel เทานั้น และ
บันทึกขอมูลดังกลาวลงในแผน CD และจัดสงกลับมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยขอใหจัดสง
สําเนาผานทาง E-mail ดวยอีกทางหนึ่ง ดังนั้
มหาวิทยาลัยรัฐ
thanyalak.pat@mua.go.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
pimprapa.lon@mua.go.th
มหาวิทยาลัยราชมงคล เอกชน และวิทยาลัยชุมชน
apinya.kan@mua.go.th

หมายเหตุ

คาหนวยกิต
คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา
………………………………….
........................................
........................................
1
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
รวมคาใชจายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ ....... ปการศึกษา..............

ที่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดตอคุณพิมประภา โลนันท โทร 0 2039 5566
- มหาวิทยาลัยราชมงคล,เอกชน,วิทยาลัยชุมชน ติดตอคุณอภิญญา คณาวัลย โทร 0 2039 5566
รายละเอียดคาใชจายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ ..........ปการศึกษา...............
มหาวิทยาลัย……………………………………………..
นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จํานวน.....................คน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น...........................................................บาท ไดแก
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1. โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
2. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพือ่ ประมวลขอมูลสําหรับการบริการและการจัดการศึกษาใหเปนประโยชนสูงสุดกับผูรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน

ประเด็น

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

1. หลักสูตร/โครงการ
 อนุปริญญา……….  ปวส.……….  ปวช.……….  ประกาศนียบัตร……….  สัมฤทธิบัตร  โครงการ……….
2. เพศ  ชาย  หญิง
3. อายุ................ป
4. สัญชาติ...........
5. รายได ................... บาท/ เดือน
6. วุฒิการศึกษา  ไมไดเรียน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูง ปริญญาตรี
7. อาชีพ  วางงาน
 นักเรียน/ นักศึกษา  พระ/เณร  เกษตรกร
 รับราชการ  พนักงานของรัฐ
 รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว (เชน คาขาย)
 รับจาง
 อื่นๆ............................

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครือ่ งหมาย  หนาขอความตอไปนี้ และเติมคําในชองวาง)

คําชี้แจง

เครื่องมือ D1

แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ป พ.ศ. ....

1. ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 การประชาสัมพันธ
1.2 การเขาถึงการใหบริการ ไมยุงยาก ซับซอน
1.3 ตอบสนองความตองการของผูเ รียน ผูรับบริการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
1.4 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
1.5 การวัดและประเมินผลการใหบริการ (เฉพาะหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน)
1.6 กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ผูร ับบริการ
1.7 การเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ
2. ดานการใหบริการของบุคลากร : อาจารยผูสอน วิทยากร เจาหนาที่
2.1 ความรู ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ
2.2 เทคนิคในการถายทอดความรูและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 การวางแผนการสอนและสอนตรงตามวัตถุประสงค
2.4 จิตบริการที่ดี
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก : อุปกรณ สื่อ หองเรียน อาคาร สถานที่ ที่เอื้อตอการเรียนรู
3.1 อุปกรณ เครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม และอยูใ นสภาพพรอม
ใชงาน
3.2 หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด สถานที่เพียงพอและสอดคลองกับกิจกรรม
3.3 อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน สะอาด ปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.4 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่เอื้อตอการเรียนรูในวิทยาลัย หนวยจัดการศึกษา หรือ
แหลงเรียนรูภายนอก
4. คุณภาพและความเชื่อมั่นการใหบริการ
4.1 ความรูวิชาการและทักษะวิชาชีพสามารถเพิ่มศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพและพัฒนา
งานที่ทําอยู
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ประเด็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

1. จุดเดนของการใหบริการ
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
2. จุด/ประเด็นที่ไมพึงพอใจ
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ

4.2 ทานมีโอกาสไดรวมกิจกรรมทีส่ รางประโยชนแกชุมชน
4.3 ทานไดรับการปลูกฝงใหประพฤติตนเปนคนดีของสังคม
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นอย
ที่สุด
1

ขอขอบคุณที่ใหขอมูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มาก
ที่สุด
5

***หมายเหตุ แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการอบรม
(1) มีงานทํา สามารถชวยเหลือครอบครัว
(2) ทําประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น
(3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

1. มีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาและผานการฝกอบรม
2. มีรายไดสามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัว
3. รวมกิจกรรมของชุมชน
4. ทําประโยชนใหแกชุมชน
5. สรางชื่อเสียงใหกับชุมชน
6. สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชน
7. ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลการทําประโยชนใหชุมชน

ประเด็นคําถาม

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง
4
3
2

ตอนที่ 2 โปรดประเมินความพึงพอใจของทานที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม
ของวิทยาลัยชุมชน ในการทําประโยชนใหกับชุมชน (ระดับหลักสูตร ตัวบงชีท้ ี่ 2.2)

ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
1. โปรดระบุชอื่ ชุมชนของทาน..............................................................................................................
2. ผูสําเร็จการศึกษา / ผูผานการฝกอบรมที่ทานประเมินนี้ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรใด
 อนุปริญญา
 ปวส.,ปวช.
 ประกาศนียบัตร
 การฝกอบรม
3. ทานเกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนอยางไร
 สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  ชาวบานในชุมชน
 หัวหนา/ผูบังคับบัญชา
 องคกรในชุมชน
 สถานประกอบการ
 องคกรอิสระหรือมูลนิธิ
4. ทานเคยรวมกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนหรือไม
 ไมเคย
 เคย โปรดระบุกิจกรรม...............................

แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรม
ของวิทยาลัยชุมชนทําประโยชนใหชุมชน

เครื่องมือ D2

โปรดพลิกด้านหลัง
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เครื่องมือ D3

1. ความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน :
1) หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะสังคมในปจจุบัน
2) เปดสอนรายวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตร
3) กระบวนการการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูเ พิ่มเติม
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน เชน ไปทัศนศึกษาหรือ
เชิญผูเชีย่ วชาญมาบรรยาย เปนตน
5) จัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
6) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน
7) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
8) การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู
9) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ และ/หรือ
ศาสตรที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู
10) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
11) กระบวนการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผเู รียนมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
12) วิธีการสอนกระตุนการคิด วิเคราะห และการแกปญ
 หามีการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษาในทักษะตางๆ อยางครบถวน
2. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะปญญา
4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. นักศึกษาไดผานการประเมินผลการเรียนรู
1) การประเมินผลการเรียนรูตรงกับวัตถุประสงคของรายวิชา
2) กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูมมี าตรฐาน
3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการประเมินผลการเรียนรู

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก
(5)
(4)

ปานกลาง
(3)

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร (กรุณาทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด)
(ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ 5.3 ขอ 11)

รหัสนักศึกษา

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….…………….

โปรดพลิกดานหลัง

นอย นอยที่สุด
(2)
(1)

คําชี้แจง 1. โปรดใสเครื่องหมาย ลงใน  ที่ทานตองการและเติมคําในชองวาง
2. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประมวลขอมูลสําหรับการพัฒนาการฝกอบรมใหเปนประโยชนสูงสุดกับวิทยาลัยชุมชน
และประชาชน

แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

...............................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน.........................................................………………………………………....................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....…………………………………………………………………………................……
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. วันที่ตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ………………………………………........................................................................................…

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

-2-

โปรดพลิกด้านหลัง
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เครื่องมือ D4

โปรดพลิกดานหลัง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานของผูสําเร็จการศึกษาใหม
คําชี้แจง (1) คําถาม ทานมีความพึงพอใจในคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน มากนอยเพียงใด
(2) โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความพึงพอใจที่เติมขอความในชองวางตามที่กําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาใหม
ความหมายของคาระดับคะแนนความพึงพอใจ
คาคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
คาคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คาคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
คาคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
(3) วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมประเด็นความพึงใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูส ําเร็จการศึกษาใหม ในแตละ
ดานตามมาตรฐานการเรียนรูได โดยใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชา

4. ระยะเวลาที่ผูสําเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน ไดปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
1. 0 - 6 เดือน
2. 7 เดือน – 1 ป
3. มากกวา 1 ป
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
5. ตําแหนงงานของบัณฑิตในปจจุบัน .......................................................................................................................

2. ความเกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาใหมในสายบังคับบัญชา
1. ผูบังคับบัญชาสูงสุดของบัณฑิต
2. หัวหนาฝาย/แผนกของบัณฑิต
3. หัวหนางานของบัณฑิต
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
3. ประเภทหนวยงานของทาน
1. หนวยงานของรัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท/หางราน
4. สมาคม/มูลนิธิ/องคกรอิสระ
5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน
หรือเติมขอความในชองวางตามที่กําหนดไว
1. ชื่อสถานประกอบการ/หนวยงาน................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................................
โทรศัพท................................................................................... โทรสาร....................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นและสอบถามความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการ
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม ซึ่งจะเปนขอมูลสะทอนกลับใหวิทยาลัยชุมชนไดนําไปใชแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัย อันจะเกิดประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต จึงใครขอความรวมมือตอบแบบสอบถามใหครบถวน และตรงตาม
ความเปนจริงมากที่สุด
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาใหม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

คําชี้แจง

วิทยาลัยชุมชน................................. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

****************************************************************

แบบสํารวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบที่มตี อผูสําเร็จการศึกษาใหม
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4................................................................................

3. ความสามารถในการวิเคราะหปญ
 หา คนควาหาขอมูล
และการนําเสนอดผลการวิเคราะหและสรุปผล

5..........................................................................................
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
1. ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองชัดเจน
2. ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ตรงตอเวลา
2. ซื่อสัตยสจุ ริต
3. ความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวม
4. ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑของหนวยงานและสังคม
5..................................................................................
ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ
1. มีองคความรูในสาขาวิชาที่เรียน เขาใจขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติงาน
2. ความรูความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. ความสามารถในการนําความรูป ระยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความรอบรู การเพิ่มพูนหรือตอยอดองคความรู
5................................................................................
ดานทักษะทางปญญา
1. ความสามารถในการวางแผน การทํางานอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหา และการ
ตัดสินใจ
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง และทักษะความเปนผูนํา
4. มีความคิดสรางสรรค และมีวสิ ยั ทัศน
5................................................................................
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ความรับผิดชอบ เอาใจใสตองานในหนาที่
2. ความสามารถในการปรับตัว การทํางานเปนทีม
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
3. ความมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
4. การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
มากที่สุด(5)

-2มาก(4)

ปานกลาง(3)

ระดับความพึงพอใจ
นอย(2)

นอยที่สุด(1)
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******************************

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาใหมวิทยาลัยชุมชน
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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