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ระดับ โดยการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานใหหนวยงานตนสังกัดประจำทุกป
และเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ
ท่ีกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบประกันคุณภาพดวยการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงไดจัดทำคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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การศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิผล และนำไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
อันจะเปนกลไกสำคัญสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีตอเนื่อง
และยั่งยืนตอไป 
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บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เหตุผลและความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเนน 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสรางการจัดการการศึกษา
เพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอื ้อตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง  
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา 
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริม
การมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ 
ที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบนำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จำเปน
สำหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสราง 
การจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน 
ที่เกี ่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาและการสงเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา  
โดยเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาใหเปนระบบ ที่ไมยุงยากตอการปฏิบัติและไมเปนภาระของผูสอน สอดคลองกับบริบท 
ของสถานศึกษาแตละระดับและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสงเสริมการนำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ำซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดำเนินการ กลาวคือ ใหมี 
การสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึง
การกระจายอำนาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ิน และระดับประเทศ 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กำหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกำลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปนแหลง
เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนำไปสูความเขมแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล 
การดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล 
การประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป ี 

ขอ 4 เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ 3 แลว ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ  
ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ดังนี ้
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต  
โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    2. เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ เพื ่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผู ประกอบการรู เทาทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

    3. เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา 
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน 
ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค

นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา  
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ  
ความตองการจำเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรม 
มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และ 
ขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ 

ของทองถิ ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี ่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมี 
การบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั ้งใน 
และตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนำไปสู 
การเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสูการสืบสาน 

การสรางความรู  ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุตกใชศิลปวัฒนธรรมทั ้งของไทย 
และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ 
ดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับ
ผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
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มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
1. สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ

เพื่อใหคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ 
ทั ้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง 
ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได 

3. สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกำกับ 
ใหการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื ่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
มาตรา 5 ใหจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนข้ึนเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา ใหสถาบัน 

เปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของทองถิ ่นและชุมชน การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลอง 
ตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ 

มาตรา 18 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  

วาดวยจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจำนวนนั้น
ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา 
ผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน ท้ังนี้ อาจารยประจำในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจำ
เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
อยางชัดเจน ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

1. การบริหารหลักสูตร 
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
3. การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา 
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูสำเร็จการศึกษา 

 อยางไรก็ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในระดับอนุปริญญาใหใช
แนวทางของเกณฑการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมี 6 องคประกอบ คือ 

1. การกำกับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐาน 

และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาชีพกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ัง 
เกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและกำหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคม 
รวมทั้งมุ งเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง  
ใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม 

สำหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ำกวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรและระดับ
อนุปริญญา) ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เปนตน ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมี
เหตุผลความจำเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและตองคำนึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชานั้น
เปนสำคัญ รวมท้ังคำนึงถึงความซ้ำซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมีการเปดสอนอยูแลวในสถาบันอ่ืน 
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ปรัชญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและศักยภาพของบุคคล 

และชุมชน 

พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง การดำเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

พ.ศ. 2560 เพื ่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที ่ต ่ำกว าปริญญา ใหสถาบัน 
เปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของทองถ่ินและชุมชน ท่ีกำหนดพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 4 พันธกิจ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีความรูสำหรับ

อนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษา
หลักสูตร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.1 หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาผู เร ียนมีความรอบรู 
ทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เนนความรูทักษะดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษา 

ที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ 
วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื ่อการพัฒนาอาชีพที ่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ หรือตอบสนองความตองการกำลังคนในภาคสวนตางๆ ของทองถิ่นและชุมชน
หรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที ่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตร 
ที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิผู สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการหรือลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและชุมชน 
เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาและดำเนินการท้ังระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ 
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษากำหนด 
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    1.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองการเรียนรู
ตลอดชีวิตของบุคคลหรือชุมชน เพ่ือการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะอาชีพนำไปสูการพัฒนา
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาใหมท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเปน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรท่ีผูเรียนตองการพัฒนาตนเอง 

2. การวิจัยและนวัตกรรม 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหม

อยางเปนระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัย 
การเรียนรู การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสรางสรรคสิ ่งใหมการวิจัยจากการ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และการวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการเสริมสราง
ศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได และคำนึงการนำผลงาน 
การวิจัย องคความรู และนวัตกรรมที่มีอยูไปตอยอด หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 
องคประกอบการวิจัยกำหนดไว ดังนี้ 

2.1 การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรางองคความรู / วิจัยชุมชน เพ่ือสรางประโยชนในชุมชน 
2.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือการสรางสรรคสิ่งใหม 

    2.3 การวิจัยเชิงบูรณาการกับ 3 พันธกิจ คือ การจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ 
และการทะนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 

3. การบริการทางวิชาการ 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ งมั ่นการบริการวิชาการ เพื ่อการมีสวนรวมสรางสรรคคุณภาพ 

การเรียนรูและการสรางศักยภาพกำลังคนในชุมชน ใหมีสมรรถนะในการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการเรียนรู
ตลอดชีวิต ซึ่งการบริการทางวิชาการแกสังคมจะเปนการจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  การใหคำปรึกษา  
การศึกษาวิจัย การคนควา เพื่อแสวงหาคำตอบหรือแกปญหาชุมชน สามารถจัดในรูปแบบของการบริการ
ทางวิชาการแบบใหเปลา หรือการใหบริการที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อการ
พัฒนาบคุคลและชุมชน องคประกอบการบริการทางวชิาการ กำหนดไวดังนี้ 

3.1 โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ 
(Project based) หรือการบริการเชิงพ้ืนท่ี (Area based) หรือใชโจทยหรือปญหา Problem based) 
เพ่ือแกปญหาชุมชน 

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3.3 การบริการทางวิชาการตามความตองการของชมุชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



  
คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 8 

 

4. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม  

ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม  
ซึ่งมีจุดเนนที่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่ การทะนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะ 
และวัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

4.1 การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
    4.2 การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

การบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการกำกับติดตาม

ผลการดำเนินงาน และผลลัพทตามพันธกิจของสถาบันชุมชนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ในประเด็นตอไปนี้ 
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ 
    การพัฒนาแผนกลยุทธของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการวิเคราะห SWOT ไปสูการ

กำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. การบริหารจัดการทางการเงิน 
    การกำกับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

เพ่ือเปนขอมูลสำหรับผูบริหาร ประกอบดวย ตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวนการใชจายเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา 

3. การบริหารความเสี่ยง 
    การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

ที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. หลักธรรมาภิบาล 
    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมาปรับใชในสถาบัน 

โดยคำนึงถึงประโยชนของสถาบันและผู มีสวนไดสวนเสีย 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม 
หลักการกระจายอำนาจหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 

5. การจัดการความรู 
    การดำเนินงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซึ ่งตองมี 

การจัดการความรูเพื่อมุงสูการเปนสถาบันการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู 
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และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู  รวมทั้งสามารถนำความรู ที ่ไดไปปฏิบัติงาน เปนการเพิ่มศักยภาพ 
ของบุคคลและชุมชนสูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

6. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาระบบการบริหารคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูและเทคนิค

การปฏิบัติงานใหม ความกาวหนาในสายงาน และการสรางขวัญกำลังใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิผลและรักองคกร 

7. การสรางเครือขายกับสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน 
    การสรางโอกาสและการเขาถึงการจัดการศึกษาและการฝกอบรม โดยเนนความรวมมือ 

กับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน 
ท้ังในและตางประเทศ 

8. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี
    ระบบท่ีทำหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทำการประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือจัดทำ

เปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนำสงไปยังผูที ่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  เปนเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน
ของระบบสารสนเทศ ระบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ  
ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทำงานท่ีแตกตางกันออกไป 

9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกำหนดไว 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน 
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานใหเปนไป 
ตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบัน และหนวยงาน 
ตนสังกัดตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำผลารรายงานเปดเผยตอสาธารณชนและผูรับบริการ 

หลักการพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีหลักการ ดังนี้ 
     1. ตัวบงชี ้ที ่พัฒนาขึ้นครอบคลุมภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองดำเนินการ 

มี 4 พันธกิจ คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจดังกลาวมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

     2. ตัวบงชี ้ที ่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
และมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของรวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
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คุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สมศ.) ภายใตหลักการสำคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ำซอนในการปฏิบัติงานแกสถานศึกษา 

    3. ตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 
ขอ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิด
การพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถ 
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมท้ัง
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาเปนประจำทุกป 

 4. ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
ที่เนนการจัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรูเขาสู ภาคการผลิตจริงในชุมชน สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพ
พื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนตน เปนแหลงเรียนรูใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิตอันจะนำไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 5. ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงตัวบงชี้ขั้นต่ำ วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และ
เกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงจะตองรายงานผลการดำเนินงาน
เพ่ิมเติมและประเมินแยกจากผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน 

 6. ตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยตัวบงชี้ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
เพ่ือความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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นิยามศัพท 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรู 
ที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคน
ในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิด 
เชิงวิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผาน 
วิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คู มือตางๆ และบางครั ้งเรียกวาเปนความรู 
แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคำวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพฒันาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมู คณะ  
ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทำงาน 

การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
(1) การกำหนดความรูหลักท่ีจำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณจากการทำงาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6) การจัดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด

ความรูท่ีครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรู 
ที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู 
ฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) 
และอยูในมือและสวนอ่ืน  ๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจำนวนหนึ่ง
ทำรวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทำโดยคนคนเดียว 
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แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กำหนด 
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค 
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุม 
ทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมาย 
ของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยทุธ โดยสถาบันนำแผนกลยุทธมาจัดทำ
แผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจำป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดำเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงิน 
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที ่ตองจัดหา 
สำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุน 
ที่ตองการใช ซึ ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดำเนินการ 
ใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงกำหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบัน
จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่น ๆอีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ัง 
มีการวิเคราะหตนทุนของการดำเนินงานดวย เชน ตนทุนของแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผน
กลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

แผนปฏิบัติราชการประจำป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการ หรือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดำเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดำเนิน
โครงการท่ีชดัเจน 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบตัิงานท่ีมีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอะไรบาง เพ่ือใหไดผล
ออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทำใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน 
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หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ 
ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมาย 
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรม 
ท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เชน ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซง
จากองคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นำมาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที ่บรรลุว ัตถุประสงค 
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที ่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ 
ชั้นนำของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลท่ีดีท่ีมี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา 
ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที ่สามารถดำเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
และผลงานตอเปาหมายที่กำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได 
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรู ทุกข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา 
หรือประเด็นท่ีสำคัญที่เกี ่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

 



  
คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 14 

 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื ่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ ่น)  
และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจ และการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ 
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงาน 
ท่ีดีของสวนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ 
ในการบริหาร ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได
สวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน  
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศึกษาการฝกอบรม 
และอ่ืน ๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคาน 
ท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสำคัญโดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

หลักสูตร หมายถึง 
1. หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี 

ความรอบรูทั ้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปจจุบัน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
และสถานประกอบการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถปุระสงค
เพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีความรอบรู ทั ้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู  ทักษะดานวิชาการวิชาชีพ  
มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
หรือการตอบสนองความตองการกำลังคนในภาคสวนตาง ๆ ของทองถิ ่นและชุมชนหรือประเทศ 
อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา 
และ/หรือมีการรับรองคุณวุฒิผูสำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการหรือลักษณะเฉพาะ 
ของทองถ่ินและชุมชนเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาและดำเนินการท้ังระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 

5 . หลักสูตรสัมฤทธิบ ัตรว ิทยาลัยช ุมชน ประกอบดวย หลักสูตรที ่ว ิทยาลัยพัฒนาข้ึน 
ตามความตองการของบุคคลหรือกลุมคนในทองถิ่นและชุมชน หรือหลักสูตรแบบรายวิชาในหลักสูตร
อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนแบบรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
เพ่ือขอรับสัมฤทธิบัตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวช.” 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวส.” 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ไดจากการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือเทียบเทา 

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ไดจากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง สัมฤทธิบัตรที่ไดจากการสำเร็จการศึกษา อบรม
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการตำแหนงผู สอน 
นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจางที่ทำหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวา
ระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปดสอน หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี ่ยวกับผู สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 มีภาระหนาท่ี 
ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร จำนวน
ไมนอยกวา 3 คน ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยคนเดียวกับอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญาได 

* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 

* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2561 
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อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีหนาที่หลักทางดาน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน 
(มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ) หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558 ที่มีสัญญาการปฏิบัติงาน/สัญญาจางการปฏิบัติ
หนาท่ีไมนอยกวา 9 เดือนในรอบป ท้ังนี้อาจารยประจำในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจำเกิน
กวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทำหนาท่ีเปนอาจารยประจำตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ เทานั้น ยกเวนเปนอาจารยประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 
หลักสูตร  

อาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน โดยอยางนอยควรเปนอาจารยประจำของวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 1 คน เพื่อกำกับการบริหารหลักสูตร และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญา
โทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะไมต่ำกวาชำนาญการพิเศษ หรือเปนผู ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจำ
หลักสูตรตองมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

รอบการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การนับรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 
5 ป โดยพิจารณาป พ.ศ. ในหลักสูตร (ปกหลักสูตร)  

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา 

ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
ผูสอนประจำหรืออาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 

ขาราชการคร ูพนักงานราชการตำแหนงผูสอน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางท่ีทำหนาท่ีสอน 
ผูสอนพิเศษหรืออาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทำหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ 

หรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ซ่ึงวิทยาลัย
ชุมชนจะกำหนดตำแหนงใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

ผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตรท่ีวิทยาลัยชุมชนจัดข้ึน 
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ผูผานการฝกอบรม หมายถึง ผูผานการพัฒนาตามหลักสูตรที ่พัฒนาทักษะเสริมสราง
ประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของชุมชนและสังคม 

วิทยากรฝกอบรม หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความรูเฉพาะทางที่สภาวิทยาลัยชุมชน
แตงตั้งใหทำหนาท่ีเปนผูฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 

สถาบัน  แบงสวนราชการ ดังตอไปนี้ 
(1) สำนักงานสถาบัน หมายถึง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(2) วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาสถาบันมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 
(2) กำกับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

และอาจมอบหมายใหสภาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได 
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
(5) อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตราชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกับสถานศึกษา

ชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศแกผูสำเร็จการศึกษา 
(6) พิจารณาการจัดตั ้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบัน รวมทั ้งการแบง 

สวนราชการของสวนราชการดังกลาว 
(7) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน 

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการสถาบัน 
(8) แตงตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอำนวยการสถาบัน 

ผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
(9) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ 
(10) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน 
(11) ออกระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดการรายไดและผลประโยชน

จากทรัพยสินของสถาบัน 
(12) สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือการจัดการศึกษาของสถาบัน 
(13) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผูอำนวยการสถาบัน 
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(14) อนุมัติการจัดการศึกษารวม การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ 

(15) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและ
หนาท่ีของสภาสถาบัน 

(16) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบันท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 

สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาวิชาการมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน 
(2) เสนอเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษาตอสภาสถาบัน 
(3) สงเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัย และความตองการ

ของทองถ่ินและชุมชน 
(4) ประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ

ตอสภาสถาบัน 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน การปรับปรุง และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(6) เสนอแนะการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมท้ังยกเลิกการจัดการศึกษารวม 
(7) พิจารณาการเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพ่ือเสนอสภาสถาบัน 
(8) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ ่งบุคคลใดเพื ่อพิจารณาและเสนอความเห็น 

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจหนาท่ีของสภาวิชาการ 

สภาวิทยาลัย หมายถึง สภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

สภาวิทยาลัยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัยและ

สอดคลองกับนโยบายท่ีสภาสถาบันกำหนด 
(2) ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนา

ชุมชน เพ่ือสนองตอความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง 
(3) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ 
ในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย 

(4) ระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถ่ิน 
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(5) ออกระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
(6) อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ 

ตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และกลุมอาชีพ 
(7) อนุมัติใหประกาศนียบัตร 
(8) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณกาพการศึกษา 
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการวิทยาลัยและการดำเนินงาน

ของวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน 
(10) แตงตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจหนาท่ีของสภาวิทยาลัย 
(11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย หมายถึง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) อนุกรรมการวิชาการใหคำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  

การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การดำเนินงานหนวยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลยัชุมชน 

(2) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน เสนอตอสภาวิทยาลัยอนุมัติ 

(3) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
เสนอตอสภาวิทยาลัย และเสนอตอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ 

(4) พิจารณากลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัย 
(5) แตงตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอำนาจหนาท่ีของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 

ผูอำนวยการสถาบัน หมายถึง ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ผูอำนวยการสถาบันมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคของสถาบัน และเปนไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
(2) จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน 
(3) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสด ุสถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราการและของสถาบัน 
(4) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอตอสภาสถาบัน 
(5) จัดหารายไดและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสถาบัน 
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(6) สงเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ 

(7) เปนผูแทนสถาบันในกิจการท่ัวไป 
(8) ใหคำแนะนำในการแตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันตอสภาสถาบัน 
(9) แตงตั้งรองผูอำนวยการวิทยาลัยโดยคำแนะนำของผูอำนวยการวิทยาลัย 
(10) จัดทำรายงานประจำปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน 
(11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามท่ีสภาสถาบัน

มอบหมาย 

ผูอำนวยการวิทยาลัย หมายถึง ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

ผูอำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของสถาบัน 
(2) จัดทำแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอตอสภาวิทยาลัย 
(3) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอผูอำนวยสถาบัน และรายงาน

สภาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
(4) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินของวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
(5) ประสานความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกับชุมชน องคกรชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ ่น สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันศาสนา องคกรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(6) ใหคำแนะนำในการแตงตั้งรองผูอำนวยการวิทยาลัยตอผูอำนวยสถาบัน 
(7) สงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผูอำนวยการสถาบันมอบหมาย 

งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค หมายถึง งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนท่ีตองดำเนินการ
ศึกษาวิจัย เพื ่อสรางองคความรู ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแกปญหาในชั ้นเรียน 
หรือวิจัยสถาบัน รวมท้ังงานวิจัย เพ่ือพัฒนาชุมชนหรืองานสรางสรรค นวัตกรรม ภายใตบริบทของชุมชน
เพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวามีการนำเอาผลการศึกษาดังกลาวไป 
ใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ  
โดยสอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

การปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทำใหประสบความสำเร็จหรือสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูหรือประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงาน
ภายในและภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสำคัญ 
เพื่อใหสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 6 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร   

                               วิชาชีพชั้นสูง 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  (3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี  6.1  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนเครื ่องมือใหสถาบันอุดมศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 
อยางเปนรูปธรรมโดยกำหนดปจจัยสู ความสำเร็จที ่เปนวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ประกอบดวย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงาน
ผลการดำเนินการ เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียน 
การสอนอยางเปนข้ันตอน 

เกณฑมาตรฐาน 
1. จำนวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา  

1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติอาจารย ประจําหลักสูตรที ่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที ่เปดสอน 

ไมนอยกวา 3 คน และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรง
ตำแหนงครูว ิทยฐานะไมต ่ำกว าชำนาญการพิเศษ หรือเปนผู ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา 
ผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลา 
ของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

เกณฑการประเมิน 
กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมได

มาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

หมายเหตุ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

วาดวย “จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้น
ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา 
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจํา
เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได” 
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ตัวบงชี้ที ่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เปนเครื่องมือใหวิทยาลัยชุมชน ใชเปนแนวทาง 

ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม  
โดยกำหนดปจจัยสูความสำเร็จที่เปนวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบดวยแนวทาง 
การออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือใช
เปนขอมูลยอนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน 

เกณฑมาตรฐาน 
1. คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษา มีความรูความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 
2. การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป หรือการปรับปรุง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหนง 

เกณฑการประเมิน 
กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมได

มาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

หมายเหตุ 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 วาดวย 
ขอ 13 คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษามีความรูความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 
ขอ 17 ใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา

จัดใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป 
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความจำเปน
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  

เนนความรู ทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนอง 
ตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือการตอบสนองความตองการกำลังคนในภาคสวนตาง ๆ 
ของทองถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
หรือหลักสูตรที ่ว ิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิผู สำเร็จการศึกษาจากสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เกณฑมาตรฐาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ขาราชการครู พนักงานราชการตำแหนง

ผูสอน นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจางที่ทำหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิ
ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรท่ีเปดสอน หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน มีภาระหนาที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเร ียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร ทั ้งนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญาได 

เกณฑการประเมิน 
กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมได

มาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

หมายเหตุ 
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 
2. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี ่ยวกับผูสอนพิเศษ  

พ.ศ. 2558 
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องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีความรูสำหรับ

อนาคต มีสมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัด
การศึกษาหลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรอนุปริญญา เปนผู สำเร ็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ 
ที่สำเร็จการศึกษา โดยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเอง 
ใหเกิดรายไดประจำนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท่ีเนนความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ที่พัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชน 
ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู ตลอดจนผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำ 
หรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด
×100 

การคำนวณคารอยละนี้ไมนำผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสำเร็จการศึกษา 
ท่ีมีงานทำแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

100
×5 

เกณฑการประเมิน 
การแปลงคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และปวช. ประกาศนียบัตร/

สัมฤทธิบัตร (เครื่องมือ C6) โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 ขอ 1 สถานภาพการทำงานในปจจุบัน 
    ตอนท่ี 2 ขอ 2 ประเภทงานท่ีทำ 

     ขอ 8 ทานไดงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลาเทาใด 
2. ขอมูลจากการสำรวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสำเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรขางตน 

หมายเหตุ ผูสำเร็จการศึกษาจบมาแลวภายใน 1 ป 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผู สำเร็จการศึกษานำความรู ในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชน 

หรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น รวมถึงนำเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับ
วิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

วิธีการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได =  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาทำประโยชนใหชุมชน

หรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
จำนวนผูตอบแบบประเมินท้ังหมด

 

เกณฑการประเมิน 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาที่ทำประโยชนใหกับชุมชน 

หรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ระบุชื่อชุมชน /องคกรในชุมชน /สถานประกอบการ /ทองถ่ินท่ีสังกัดอยูในพ้ืนท่ีของวิทยาลัย

ชุมชน 
2. จำนวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 70  

ของผูสำเร็จการศึกษา 
3. แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับผูสำเร็จการศึกษา 

(1) มีงานทำ สามารถชวยเหลือครอบครัว 
(2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถ่ิน 
(3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

4. แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชนใหชุมชน
(เครื่องมือ D2) 

5. การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรจากหนวยงาน 
ท่ีรับการยอมรับจากสังคมหรือระดับชาติ 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ในชวงแรกของการศึกษา ตองมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียม 

ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางมีความสุข อัตรา 
การลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถ 
ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดี 
ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยที ่ปรึกษาวิชาการ ระบบ 
การปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี ่ยงของนักศึกษา เพื ่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาได 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสราง
โอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล 
การดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จำเปนตอการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เปาหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบ
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

ผล 1 + 
มีการ
ดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ 
กลไกในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2 + 
มีการติดตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการ
ตามระบบ
และกลไกและ
ใหขอเสนอแนะ 
 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4 + 
มีการ
ดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 
และมีผล 
การปฏิบัติท่ีดี 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู 

ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกำหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษา
มีความพึงพอใจตอหลักสูตร ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสำเร็จการศึกษา 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

หมายเหตุ 
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจำนวน

นักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอกระบวนการท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 
- การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   

ตัวอยาง ขอมูลจำนวนนักศึกษายอนหลัง 3 ป 
 

ปการศึกษา รับเขา 
จำนวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

2558 100 100 80 60   

2559 120  120 100 80 60 

2560 130   130 120 100 

2561 140    140 120 

2562 150     150 

รวม 640 100 200 290 320 410 
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ตัวอยาง อัตราการสำเร็จการศึกษา และการคงอยู 
 

ปการศึกษา 
จำนวนรับเขา 

(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จำนวนท่ีลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถงึสิ้นป
การศึกษา 2562 (3) 2560 2561 2562 

2558 100 60   40 

2559 120  80  40 

2560 130   100 30 

 
ปการศึกษา จำนวนผูสำเร็จการศึกษา อัตราคงอยู 

2560 60.00 60.00 
2561 66.67 66.67 
2562 76.92 76.92 

 

1. อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
(2)
(1)

×100 

ตัวอยาง 

ปการศึกษา 2560  =
60

100
×100 = 60.00 

 

ปการศึกษา 2561  =
80

120
×100 = 66.67 

 

ปการศึกษา 2562  =
100

130
×100 = 76.92 

 

2. อัตราการคงอยู  =
(1) - (3)

(1)
×100 

ตัวอยาง 

ปการศึกษา 2560  =
100 - 40

100
×100 = 60.00 

 

ปการศึกษา 2561  =
120 - 40

120
×100 = 66.67 

 

ปการศึกษา 2562  =
130 - 30

130
×100 = 76.92 
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เกณฑการประเมิน 
 

0 1 2 3 4 5 
• ไมม ี
การรายงาน 
ผลการ
ดำเนินงาน 

• ม ี
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

• ม ี
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย 
ในตัวบงช้ี 

• ม ี
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน  
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย 
ในตัวบงช้ี 
• มีแนวโนม
ผลการ
ดำเนินงาน 
ท่ีดีข้ึนใน 
บางเรื่อง 

• ม ี
การรายงานผล
การดำเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงช้ี 
• มีแนวโนม 
การดำเนินงาน 
ท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

• ม ี
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงช้ี 
• มีแนวโนมผล 
การดำเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง 
• มีผลการ
ดำเนินงานท่ีโดด
เดนเทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันใน
สถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจ 
การประเมิน
สามารถ 
ใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการ
ดำเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ ่มตนตั ้งแตระบบการรับอาจารยใหมตองกำหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามระเบียบ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ที่กำหนด และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยมีการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจน 
การกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารยในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผล 

การดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษา
และตำแหนงทางวิชาการหรือวิทยฐานะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื ่อง 
และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของอาจารยเพื ่อสรางความเขมแข็ง 
ทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เปาหมายใน
การดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบ
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

ผล 1 + 
มีการ
ดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ 
กลไกในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2 + 

มีการติดตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการ
ตามระบบ
และกลไกและ
ใหขอเสนอแนะ 

 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4 + 
มีการ
ดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 
และมีผลการ
ปฏิบัติท่ีดี 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ทุกหลักสูตรที ่ว ิทยาลัยชุมชนเปดใหบริการไดร ับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุม กำกับการจัดการรายวิชาตาง ๆ  ใหมีเนื้อหา 
ที่ทันสมัยกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ  
ทั ้งว ิชาบังคับและวิชาเลือกที ่ เนนกับนักศึกษาเปนสำคัญโดยสนองความตองการของนักศึกษา  
และตลาดแรงงาน ตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัย โครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรูดวยตนเอง
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอย 
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดำเนินงานทั้งหมดที่ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และความตองการของประเทศ 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไมมรีะบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เปาหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 + 
มีการดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 + 
มีการตดิตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให
ขอเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4 + 
มีการ
ดำเนินการ
อยางตอเน่ือง 
และมผีลการ
ปฏิบัติท่ีด ี
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2   การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผู สอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอน
ในวิชานั้น ๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 

กระบวนการเรียนการสอน ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตามโครงสรางหลักสูตร 
ที ่กำหนด การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื ่อเทคโนโลยี และทำใหนักศึกษาเรียนรู ไดตลอดเวลา  
และในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื ่อใหขอมูล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา (Assessment for learning) การประเมินที ่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน  
และมีการนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment 
as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียน”การสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน  
เพื ่อจุดมุ งหมายสองประการแรกดวย ทั ้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสำคัญ 
กับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการใหเกรด 
ท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
ในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

หลักสูตรอนุปริญญา 
- การกำหนดผูสอน 
- การกำกับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตร

และผลการดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6 และ 7 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย และ / หรือ การบริการทางวิชาการ 

และ / หรือการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน 
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ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายเกณฑ 
การประเมิน 

 
0 1 2 3 4 5 

ไมมรีะบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เปาหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบ
และกลไกใน 
การปฏิบัติงาน 

ผล 1 + 
มีการดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 + 
มีการตดิตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให
ขอเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการและ
พิจารณาวาเกิด
การพัฒนา 

ผล 4 + 
มีการดำเนินการ
อยางตอเน่ือง 
และมผีลการ
ปฏิบัติท่ีด ี
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ตัวบงช้ีท่ี  5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ของหลักสูตรในแตละปการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ใหเปนไปตามตัวบงชี้ท่ีกำหนด 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญา 
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื ่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
4. มีรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
5. มีรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 

และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล 

การเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / ผูสำเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 คะแนนเต็ม 5.0 
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วิธีการคำนวณ 
ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาที่ไดดำเนินการ

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด
𝑥𝑥 100 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร (เครื ่องมือ D3) โดยจำนวนผู ใหขอมูลหรือผู ตอบแบบประเมิน อยางนอยรอยละ 70  
ของนักศึกษาปสุดทาย / ผูสำเร็จการศึกษาใหม 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม 
(เครื่องมือ D4) โดยสถานประกอบการประเมินผูสำเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 20 ของจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
          เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงกับคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ขอ 

 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

วิธีการคำนวณ 

1. นำผลการประเมินแตละขอเทียบกับเกณฑการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

2. ผลการประเมินในทุกขอ คาคะแนนไมต่ำกวาระดับ 3 ระดับคุณภาพ ระดับดี 

**เกณฑการประเมิน** 
มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ 0 
มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดำเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดำเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดำเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
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องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของวิทยาลัยชุมชน ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

และความพรอมเชิงวิชาการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยี  
และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
หนังสือ ตำรา สิ ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูล เพื ่อการสืบคน แหลงเรียนรู ส ื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  
สิ่งสนับสนุนเหลานี้ ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการ
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสวนรวมของอาจารย เพื่อใหมีสิ ่งสนับสนุน 
การเรียนรู 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียนการสอน 
และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไมมรีะบบและ
กลไก 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เปาหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 + 
มีการดำเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 + 
มีการตดิตาม
ผลลัพธการ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให
ขอเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ดำเนินการและ
พิจารณาวาเกิด
การพัฒนา 

ผล 4 + 
มีการดำเนินการ
อยางตอเน่ือง 
และมผีลการ
ปฏิบัติท่ีด ี
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บทท่ี 3 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาวาหลักสูตรดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการคร ู
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชมุชน 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช 
                  ประโยชนใหกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
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องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =  
ผลรวมของคะแนนผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

 

เกณฑการประเมิน 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
วิทยาลัยชุมชนถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความตองการของชุมชน และมี 

ความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยประจำตำแหนงขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชนทำการศึกษา
วิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อนำไปใชในการเรียน 
การสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนในทองถิ่น  ดังนั้น การดำรงตำแหนงวิทยฐานะ จึงเปน 
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยประจำ ตำแหนงขาราชการครูตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กำหนดใหขาราชการครูของวิทยาลัย
ชุมชนดำรงตำแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ และ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

เกณฑการประเมิน 
รอยละของขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะตั้งแตครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ  

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ 
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30 

เพ่ิมอีก 1 คะแนน 
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี ่ยวชาญ ครูเชี ่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ขึ้นไป 

เพ่ิมอีก 2 คะแนน 

ตัวอยางการคำนวณ 
วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูท้ังหมด จำนวน 13 คน  
เปนครูชำนาญการ จำนวน 7 คน 
ครูชำนาญการพิเศษจำนวน 1 คน 

วิธีคิด รอยละของครูชำนาญการข้ึนไปเทียบกับจำนวนขาราชการครูท้ังหมด           
            = (8/13) X 100 = 61.54 ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน   
           เทียบ (61.54/75) X 3  = 2.46 

รอยละของครูชำนาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69 
อยูระหวางรอยละ 10 – 30 = 1 คะแนน 
เม่ือเทียบกับเกณฑรอยละของครูชำนาญการพิเศษไมถึงรอยละ 10 จึงเทากับคะแนน 0 

ดังนั้น คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 0 = 2.46 
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หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนท่ีมีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปข้ึนไป 
    2. การนับจำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั ้งที ่ปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
      - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 

 - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
 - กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 

   3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เก่ียวกับการกำหนดตำแหนงทางวชิาการ หรือดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนข้ึนใหม ใหใชชื่อตำแหนงตามประกาศฯ นั้น 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
วิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหม ีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสม 

และครบถวน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่ดำเนินการเปนกิจกรรม 
ท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคลอง
กับคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงคและมาตรฐานตามเกณฑพัฒนานักศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

เกณฑมาตรฐาน 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนโดยใหนักศึกษามีสวนรวม 

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะผูสำเร็จ

การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหครบถวน ประกอบดวย 
 (1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 
 (2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
 (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 (4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 (5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ครั้งตอไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
 



  
คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 44 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1   คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
วิทยาลัยชุมชนตองดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน การแกปญหาในชั้นเรียน หรือวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวา
งานวิจัยมีคุณภาพและสามารถนำเอาผลการศึกษาวิจัยดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยสอดคลองกับ
ปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของตน 

เกณฑมาตรฐาน 
1. การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนมาประยุกตใช

กับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอ่ืน ๆ 
2. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีจัดทำใหชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนดำเนินการรวมกับ

ชุมชน และสามารถนำไปใชประโยชนกับชุมชนนั้นๆ หรือขยายผล และมีผลลัพธที ่ชัดเจนอยางเปน
รูปธรรม 

3. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที ่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนมีการเผยแพร 
สูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน 

4. บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

5. ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค หรือบทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชน       
                    ใหกับชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี    ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ปจจัยสำคัญที ่ส งเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 

ในวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงตอง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของวิทยาลยัชุมชน 

วิธีการคำนวณ 
คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนตอจำนวนขาราชการครู 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จำนวนขาราชการครู
 

เกณฑการประเมิน 
1. โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนขาราชการครูเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 15,000 บาทข้ึนไปตอคน 

หมายเหตุ 
1. จำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 
2. ใหนับจำนวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจำนวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของวิทยาลัยชุมชนท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐาน
ท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนขาราชการครู 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม 
ในสัญญารับทุนโดยวิทยาลัยชุมชนหรือสถาบันวิทยาลัยชุมชน แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน 
ท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดำเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.3   งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบาย 
งานวิจ ัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคเปนพันธกิจหนึ ่งท ี ่ม ีความสำคัญของสถาบัน 

การดำเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถพิจารณาไดจาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

วิธีการคำนวณ 
 

จำนวนงานวิจัยฯ = 

จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรอืงานสรางสรรคภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน

ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

จำนวนขาราชการครู
×100 

หมายเหตุ 
1. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย 

วิจัยสถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ เชน รายไดชุมชนเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน ฯลฯ 

2. การนับจำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

 - กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 
3. การนับจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

จะตองเปนงานท่ีผานการพิจารณาในชวงเวลาของปท่ีประเมินตามปงบประมาณ 

เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กำหนดรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มีผลงานแลวเสร็จ และ

นำไปใชประโยชนกับชุมชน 
2. จำนวนขาราชการครูท้ังหมดในแตละปการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของโครงการ 

ที่วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดำเนินการแลว มีผล
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตาง ๆ หรือทำให
ชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพ องคประกอบการบริการทางวิชาการ
กำหนดไว ดังนี้ 

1. โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ (Project 
based) หรือการบริการเชิงพื ้นที ่ (Area based) หรือใชโจทยหรือปญหาเพื ่อแกปญหาชุมชน 
(Problem based) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3. การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

เกณฑมาตรฐาน 
1. สำรวจความตองการของชุมชนเพื ่อประกอบการกำหนดทิศทาง และการจัดทำแผน 

การบริการทางวิชาการ 
 2. ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 3. บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปของวิทยาลัยชุมชนดานการบริการทางวิชาการ 
ไมต่ำกวารอยละ 80 

4. มีการติดตามผูผานการฝกอบรมที่สามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางนอยรอยละ 80 

5. นำผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมท่ีใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 
6. ชุมชนมีผูนำหรือสมาชิกท่ีผานการเรียนรูและนำผลการดำเนินไปพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. แบบติดตามผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (45 ชั่วโมงขึ้นไป) (เครื่องมือ B2) 

โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การประกอบอาชีพ และจุดมุงหมายกอนเขารับการอบรม 

ขอ 4 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตอนท่ี 2 ผลของการฝกอบรมเม่ือสิ้นสุดการอบรม 

ขอ 6 หลังจากไดรับการอบรมทานคิดวาสามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับจาก 
การฝกอบรมครั้งนี้ไปใชประโยชนได 

ขอ 7 หากมีงานทำ ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
2. ขอมูลจากการติดตามผูผานการฝกอบรม อยางนอยรอยละ 70 และขอมูลผูผานการฝกอบรม

ท่ีสามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางนอยรอยละ 80 
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องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1   ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
วิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง 

ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม ซึ่งมีจุดเนน 
ที่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
(2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทำแผนดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ ่น หรือสราง
มูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมและกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

2. กำกับติดตามใหมีการดำเนินงานตามแผนดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

3. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีสวนรวมและมีความเขาใจในการเสริมสราง
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ตอสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1    การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ  

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต เพื ่อสรางความเขมแข็ง 
ของทองถิ ่นและชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเปนตองมีการจัดทำแผนเพื ่อกำหนดทิศทาง 
การพัฒนา และการดำเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจน 
มีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ 
และเปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวน 
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะห 
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา และโอกาส 
ในการแขงขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
และใหระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงาน 
อยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที ่ด ีจากความรู ทั ้งที ่ม ีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผู มีประสบการณตรง  
และแหลงเรียนรูอื ่น ๆ  ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตผูสำเร็จการศึกษา 
และดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใช 
ในการปฏิบัติงานจริง 

6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน (ถามี) 

7. มีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกประเทศ 
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8. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที ่เหมาะสม 
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนตามปกติที ่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ขอ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ขอ 

มีการดำเนินการ 
4 – 5  ขอ 

มีการดำเนินการ 
6 - 7 ขอ 

มีการดำเนินการ 
8 ขอ 
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บทท่ี 4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพ 
การจัดการศึกษาวาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนดำเนินไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี ่ยวของ ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี ้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 การพัฒนานักศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
                    ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใช                    
                  ประโยชนใหกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจของสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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องคประกอบท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด
 

เกณฑการประเมิน 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
การศึกษาระดับอนุปริญญาถือเปนการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรีท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยชุมชนในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา 
ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน  
จึงควรมีอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ  
ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เกณฑการประเมินระดับสถาบัน 
รอยละของขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะตั้งแตครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ  

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ 
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี ่ยวชาญพิเศษ ระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30  

เพ่ิมอีก 1 คะแนน 
หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ขึ้นไป เพิ่มอีก  

2 คะแนน 

วิธีการคำนวณระดับสถาบัน 

คะแนนท่ีได =
จำนวนขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะ 

จำนวนขาราชการครูท้ังหมดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
×100 

ตัวอยางการคำนวณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูจำนวน 13 คน 
เปนครูชำนาญการจำนวน 7 คน 
ครูชำนาญการพิเศษจำนวน 1 คน 

วิธีคิด รอยละของครูชำนาญการข้ึนไปเทียบกับจำนวนขาราชการครูท้ังหมด  
            = (8/13) X 100 = 61.54   ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน   
           เทียบ (61.54/75) X 3  = 2.46 

รอยละของครูชำนาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69 
อยูระหวางรอยละ 10 – 30 = 1 คะแนน 
เม่ือเทียบกับเกณฑรอยละของครูชำนาญการพิเศษไมถึงรอยละ 10 จึงเทากับคะแนน 0 

ดังนั้น คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 0 = 2.46 
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หมายเหตุ : 1. ขอมูลของขาราชการครูเฉพาะวิทยาลัยชุมชนท่ีมีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปข้ึนไป 
 2. การนับจำนวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั ้งที ่ปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนข้ึนไป ใหนับเปน 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 

       - กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 
3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

เกี ่ยวกับการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของขาราชการครูในสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ ้นใหม ใหใช 
ชือ่ตำแหนงตามประกาศฯ นั้น 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  การพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสม

และครบถวน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน 
และโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ 
รางกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของผู สำเร็จการศึกษาที ่พึงประสงค 
และมาตรฐานตามเกณฑพัฒนานักศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีนโยบายและแผนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สอดคลอง 

กับคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางนอย  
3 ดาน ดังนี้ 

(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนดานการดำเนินการพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม 
3. กำกับติดตามผลลัพธของการดำเนินงานของแตละวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย 

ท่ีกำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
4. นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
5. นำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจงใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ 
6. สนับสนุนสงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาผลงานดีเดน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 



  
คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 58 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดำเนินการ
ไดตามแผนที่กำหนดไว สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยประจำและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร 
ที่จำเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี ่ยวของตาง ๆ ตลอดจน
จัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่สามารถนำไปใช

ประโยชนในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับ

ชุมชนในประเด็นตอไปนี้ 
- ใหคำปรึกษา 
- แหลงคนควาขอมูล 
- จัดกิจกรรมวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดตีพิมพ 

การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 
3. จัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 

ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารย

ประจำท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไก เพ่ือใชในการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร เพ่ือคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4  ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 

ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม 
และจุดเนนของสถาบัน 

วิธีการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

ท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของวิทยาลัยชุมชน

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด
 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกวิทยาลัยชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบาย 
การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนเปนพันธกิจหนึ่ง 

ที่มีความสำคัญของสถาบัน การดำเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 
สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนท่ีมีคุณภาพ
ภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

วิธีการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได =

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

ท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด
 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของโครงการ 

ที่วิทยาลัยชุมชนแตละแหงดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดำเนินการแลว 
มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตาง ๆ หรือทำให
ชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพ องคประกอบการบริการทางวิชาการ
กำหนดไว ดังนี้ 

1. โครงการหร ือก ิจกรรมเพื ่อเสร ิมสร างความเข มแข็งของช ุมชนในลักษณะโครงการ  
(Project - based) หรือการบริการเชิงพ้ืนท่ี (Area - based) หรือใชโจทยหรือปญหาเพ่ือแกปญหาชุมชน 
(Problem - based) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3. การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

เกณฑมาตรฐาน 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการใหบริการทางวิชาการใหกับทุกวิทยาลัย

ชุมชนอยางเปนระบบ และกำกับใหมีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 
2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร็จ 

ของการบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผน 
3. มีการจัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการดานบริการ 

ทางวิชาการ 
4. ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด คาเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการดำเนินการดานบริการทางวิชาการในแตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบัน  

เพ่ือพิจารณาและนำขอเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั ่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่น และสังคม  
ซึ่งมีจุดเนนที่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่ การทะนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะ 
และวัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
 (2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมใหกับทุกวิทยาลัยชุมชนอยางเปนระบบ 
และกำกับใหมีการดำเนินการตามการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
สรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 

2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม และกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ใหเปนไปตามแผน 

3. มีการกำกับติดตามใหเกิดองคความรูดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม อยางนอยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

4. ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ ่น หรือสราง
มูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด คาเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการดำเนินการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ในแตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และ
นำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ  

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน
และชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเปนตองมีการจัดทำแผนเพื ่อกำหนดทิศทางการพัฒนา และ 
การดำเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุ มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งดาน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ
หลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. กำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
ที่ประกอบไปดวยตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแขงขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงาน 
อยางชัดเจน 

5. สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการ
จัดการความรูตามระบบ 

6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งหนวยงานในและ / หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจ 
ท้ัง 4 ดาน 

8. สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 -3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 - 7 ขอ 
มีการดำเนินการ 

8 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยจะสามารถสะทอนไดวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการกำกับ 
ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและวิทยาลัย รวมทั้งมีผลการดำเนินในแตละพันธกิจวามีการบริหารจัดการ 
อยูในระดับใด 

วิธีการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได =
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 
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บทท่ี 5 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ระดับหลักสูตร 
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 

องคกระกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ จำนวนเกณฑข้ึนอยูกับประเภทของแตละหลักสูตร หากผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ
ใดเกณฑหนึ่ง ถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้น 
มีผลการดำเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบท่ี 2 - 6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย =
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 10 ตัวบงชี้ 

10 
 

ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0      หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00   หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และ 

มีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได ดังนี้ 
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คะแนน 1 ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 นอย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ผู ร ับผิดชอบหลักสูตร / 
วิทยาลัยชุมชน / สถาบัน ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือให
ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนำเขา กระบวนการ 
ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับเฉลี่ย เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ 
ในองคประกอบท่ี 2 ถึง องคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี ่

คะแนน 
ผาน 

จำ
นว

นต
ัวบ

งช
ี ้

I P O 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉล่ีย 
ของทุกตัวบงชี ้
ในองคประกอบ 

ที่ 2- 6 

2 
- 
 

- 
 

2.1, 
2.2 

  

3 2 
3.1, 
3.2 

    

4 1 4.1     

5 3 5.1 
5.2, 
5.3 

   

6 1  6.1    

รวม 9 4 3 2   

ผลการประเมิน      

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดน  
1.  
2.  

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1.  
2.  
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2. ระดับวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินระดับวิทยาลัยชุมชนจะสะทอนผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 พันธกิจ 

รวมทั ้งระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี ่ยในแตละพันธกิจ 
นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัยนำเขากระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารไดนำไปใช
เปนขอมูลใน การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบงชี้ I P O 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดำเนินการตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 3 1.2 1.3 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1  3.1    

4 1  4.1    

5 1  5.1    

รวม 9 2 5 2   

ผลการประเมิน      

*ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 - องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน  
1.  
2.  

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1.  
2.  
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3. ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสะทอนผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ทั้ง 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ 
นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัยนำเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารไดนำไปใช
เปนขอมูล ในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางตอไปนี้ 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบงชี้ I P O 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดำเนินการตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 3 1.2 1.3 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1  3.1    
4 1  4.1    
5 1  5.1    

รวม 9 2 5 2   
ผลการประเมิน      

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 - องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน  
1.  
2.  

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1.  
2.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ซ 
 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นางสิริกร มณีรินทร      นายกสภาสถาบัน  
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม อุปนายกสภาสถาบัน  
นายชุมพล พรประภา      กรรมการ 
รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา    กรรมการ 
นายพิเชฐ บัญญัติ      กรรมการ 
นางสีลาภรณ บัวสาย      กรรมการ 
นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ     กรรมการ 
นายธนภณ วัฒนกุล      กรรมการ 
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา     กรรมการ 
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     กรรมการ 
(นายคมสัน คูสินทรัพย) 
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ     กรรมการ 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    กรรมการ 
นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล     กรรมการ 
นายยุทธนา พรหมณี      กรรมการ 
นายทิวากร เหลาลือชา      กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ      กรรมการ 
นายเจริญชัย วงษจินดา      เลขานุการ 
นางสาววนิดา สุภัทรกุล      ผูชวยเลขานุการ   
นางสาวรัชนันต ไชยสุวรรณ     ผูชวยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ฌ 
 
สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร     ประธานสภาวิชาการ 
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     กรรมการ 
(นายคมสัน คูสินทรัพย) 
ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) สัญชัย จตุรสิทธา   กรรมการ 
รองศาสตราจารยนินนาท โอฬารวรวุฒิ    กรรมการ 
รองศาสตราจารยรังสรรค ประเสริฐศรี    กรรมการ 
รองศาสตราจารยไพโรจน สถิรยากร    กรรมการ 
รองศาสตราจารยวิเชียร ชุติมาสกุล     กรรมการ 
รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา    กรรมการ 
นายจิรบูลย วิทยสิงห      กรรมการ 
นางกรรณิกา สุภาภา      กรรมการ 
นายโยธิน บุญเฉลย      กรรมการ 
รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    เลขานุการ 
(นายชาญวิทย โตธนะคุณ) 
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน      ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวสุธิมา เทียนงาม      ผูชวยเลขานุการ 
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ภาคผนวก ญ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รองศาสตราจารยวิเชียร ชุติมาสกุล     ประธานอนุกรรมการ  
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน     อนุกรรมการ  
(นายคมสัน คูสินทรัพย) 
รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อนุกรรมการ 
(นายชาญวิทย  โตธนะคุณ) 
ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ จริยานุกูล    อนุกรรมการ   
ผูชวยศาสตราจารยประยูร ดำรงรักษ    อนุกรรมการ  
ผูชวยศาสตราจารยวุฒินันท รามฤทธิ์    อนุกรรมการ  
นางกรรณิกา สุภาภา      อนุกรรมการ  
นางอัมพร  สุคนเขตร      อนุกรรมการ  
นายทิวากร เหลาลือชา      อนุกรรมการ  
นายชัยพร พุมประพาฬ      อนุกรรมการ  
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ      อนุกรรมการ  
ผูอำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย   อนุกรรมการและเลขานุการ   
(นางสาวจันทรลดา  ยิ้มรุงเรือง)      
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน      ผูชวยเลขานุการ   
นางสาวลักขิตา  ศาสตรานุรักษกุล     ผูชวยเลขานุการ   
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