ปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับ
จัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 651,672,500 บาท จะต้องนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ 27 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน
(2) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 คน
(3) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 คน
(4) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70
(5) เชิงเวลา : ผูส้ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
(6) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 8,000 คน
(7) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
(8) เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
2.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
(9) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000 คน
(10) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
(11) เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
(12) เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 5,500 คน
3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
(13) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 6,000 คน
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(14) เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน
4.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(15) เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,600 คน
(16) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(17) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
(18) เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่
ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
5.2 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(19) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
(20) เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ 4 ชุมชน
(21) เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6.1 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
(22) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 1,000 คน
(23) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
7. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
7.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
(24) เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว 10 ผลิตภัณฑ์
(25) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 400 คน
7.2 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
(26) เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตร 10 ผลิตภัณฑ์
(27) เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 150 คน

ในการนี้ เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มี การติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว โดยได้กำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ และเครื่องมือ ในการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการรายงานผลสำเร็จขององค์กร และเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำงบประมาณประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปีต่อ ๆ ไปให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบริหารแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลด้านการบริหารจัดการ ได้ศึกษาเอกสาร และกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
กองแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เมษายน 2564

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ความนำ
1.2 เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจด้านการศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัย
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 เป้าหมายผลผลิตจำแนกตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามพันธกิจ และวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัย
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
พันธกิจด้านการวิจัย
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 3 ทำเนียบแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก
หมวด A แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
A1 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส / ตัวชี้วัด /ประจำปีงบประมาณ
A2 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
A3 : รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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A4 : แบบฟอร์มสรุปรายงานค่าสาธารณูปโภค
A5 : แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รอบ 9 และ 12 เดือน)
หมวด B แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลสารสนเทศการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
B1.1 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปริมาณ)
B1.2 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส /ตัวชี้วัด
หมวด C แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร
และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
C1 : แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตร
C2 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตร
C3 : แบบฟอร์มรายงานข้อมูลจำนวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ณ ภาคเรียนที่ 1/2564
C4 : แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1/25...
C5 : แบบฟอร์มรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
C6.1 : แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
C6.2 : แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
C7.1 : รายงานฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ฐานข้อมูลนักศึกษา สถานศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
C7.2 : รายงานฐานข้อมูลบุคลากร
C8 : แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
หมวด D แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
D1 : แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
D2 : แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชน์ให้ชุมชน
D3 : แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
D4 : แบบฟอร์มความพึงพอใจของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ความนำ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 651,672,500 บาท
จะต้องนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ 27 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย
2.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(1) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,000 คน
(2) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 8,000 คน
(3) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 5,000 คน
(4) เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70
(5) เชิงเวลา : ผูส้ ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80
2.2 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
(6) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ 8,000 คน
(7) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
(8) เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
2.3 ผลผลิตที่ 3 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
(9) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 4,000 คน
(10) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
(11) เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
(12) เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 5,500 คน
3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
(13) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 6,000 คน
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
(14) เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา 400 คน
4.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(15) เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 1,600 คน
(16) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(17) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 2,500 คน
(18) เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่
ในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
5.2 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
(19) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 5,000 คน
(20) เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ 4 ชุมชน
(21) เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 80
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6.1 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
(22) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 1,000 คน
(23) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
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7. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
7.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
(24) เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว 10 ผลิตภัณฑ์
(25) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ 400 คน
7.2 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
(26) เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตร 10 ผลิตภัณฑ์
(27) เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ 150 คน
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1.2 เป้าหมายตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
พันธกิจ
ด้านการศึกษา

ด้านวิจัย

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน
ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เชิงปริมาณ : .จำนวนโครงการวิจยั
โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมชุมชน
เชิงปริมาณ : ชุมชนนวัตกรรม
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมชุมชน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น
โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมแก้จน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน
คน
คน
ร้อยละ

3,000
8,000
5,000
70

2,686
8,161
5,379
70

ร้อยละ

80

80

คน
ร้อยละ

1,600
100

2,241
100

คน

300

179

โครงการ

-

4

คน
ชุมชน
นวัตกรรม
ร้อยละ

-

100
10
10
10

โครงการ

-
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พันธกิจ
ด้านบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ (หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตร
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการสามารถนำความรูไ้ ปพัฒนางานที่ทำ และสร้างอาชีพใน
สาขาแพทย์แผนไทยได้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ผา่ นการเรียนออนไลน์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุ
วัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

8,000
80
90

15,804
80
90

คน

150

150

ร้อยละ

80

80

คน

5,500

8,157

คน

4,000

4,917

คน

400

640

คน

2,500

2,740

ร้อยละ

80

80

คน
ชุมชน
ร้อยละ

5,000
4
80

5,535
4
80

5

พันธกิจ

ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผูร้ ับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติสุข
ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า
เกษตร
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ด้านทำนุบำรุงศิลปะ และ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564
ตาม พ.ร.บ.
ตามแผน วชช.
งบประมาณ

คน
ร้อยละ

1,000
80

1,230
80

ผลิตภัณฑ์
คน

10
400

10
400

ผลิตภัณฑ์
คน

10
150

10
300

คน
ร้อยละ
ร้อยละ

4,000
80
90

6,015
80
90

6

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

56

200

160

50

78

65
(89)

50

338

220

180

187

44

150

75

40

53

200

56

8,167

408

331
(228)

184

464

278

71

172

91
(231)

151

941 1,000

650

803

68

450

264

124

105

876

277

5,417

355

240
(210)

200

360

377

100

140

90
(180)

160

630

360

360

300

125

350

180

100

120

330

150

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

อุทัยธานี

64
(212)

สระแก้ว

75

มุกดาหาร

2,642

บุรีรัมย์

ระนอง

หนองบัวลำภู

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.

ตาก

หน่วยนับ

พิจิตร

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

แม่ฮ่องสอน

1.3 เป้าหมายตัวชี้วดั ระดับผลผลิต/โครงการ – รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามพันธกิจ และวิทยาลัยชุมชน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการ คชจ. บุคลากรภาครัฐ
1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
3,000
นักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่า
(ปวส.)
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
8,000
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/เทียบเท่า
ที่คงอยู่ (ปวส.)
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
5,000
นักศึกษาเข้าใหม่
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่า (ปวส.)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
70
ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/
เทียบเท่าจากวิทยาลัย
ชุมชนสามารถศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานที่ทำอยู่
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จ
ร้อยละ
80
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายในเวลา
ที่กำหนด

7

น่าน

25

สงขลา

ตราด

31

แพร่

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลำภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
1,600
2,241
1,667
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
ของค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาชีพชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
300
186
27
51
ประชาชนที่เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร และ
สัมฤทธิบัตร

พิจิตร

หน่วยนับ

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

574
100

58

26

2. พันธกิจด้านการวิจัย
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เชิงปริมาณ : จำนวน โครงการ
4
1
3
องค์ความรู้
โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สงขลา
ตราด บุรรี ัมย์ และยโสธร
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
100
20
10
10
20
10
10
10
10
นวัตกรรมชุมชน
เชิงปริมาณ : ชุมชน
ชุมชน
10
2
1
1
2
1
1
1
1
นวัตกรรม
เชิงปริมาณ :
นวัตกรรม
10
2
1
1
2
1
1
1
1
นวัตกรรมชุมชน
เชิงปริมาณ : มูลค่า
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เพิ่มขึ้น

8

สงขลา

น่าน

460

500

400

1,134

670

930

725

585 1,460 480

700

300
80

465
800

400
1,750

420
300

160
300

300
200

400

400
734

490
180

630
300

645
80

255 460 450
330 1,000 30

470
230

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

แพร่

ตราด

720

1

ยโสธร

1,265 2,150

สตูล

380

ยะลา

พังงา

สมุทรสาคร

ปัตตานี

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลำภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
เชิงปริมาณ :
โครงการ
3
1
นวัตกรรมแก้จน

พิจิตร

หน่วยนับ

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

1

3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
8,000
15,804 665 440 360 1,055 725
ผู้เข้ารับบริการ
- หลักสูตรฝึกอบรม
8,560
665 360 260 555 475
- การบริการ
7,244
80 100 500 250
วิชาการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
80
80
80
80
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ
90
90
90
90
90
90
90
ของงานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จตาม
เวลาที่กำหนด
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
150
150
150
ผู้รับบริการ (หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
หลักสูตรฝึกอบรม/
บริการวิชาการ)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
ของผู้รับบริการ
สามารถนำความรู้ไป
พัฒนางานที่ทำ และ
สร้างอาชีพในสาขา
แพทย์แผนไทยได้

9

ตาก

บุรีรัมย์

มุกดาหาร

หนองบัวลำภู

สระแก้ว

อุทัยธานี

ระนอง

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตานี

สตูล

สมุทรสาคร

ยโสธร

พังงา

ตราด

แพร่

สงขลา

น่าน

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
5,500
8,157 3,050
ประชาชน ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ที่สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลง
N/A = อยู่ระหว่างรอ
ผลการประเมิน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
4,000
4,917
300
นักศึกษาและประชาชน
ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนออนไลน์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
400
640
30
เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
2,500
2,780
นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา ร้อยละ
80
80
หรือประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้และทักษะไป
ใช้ในการประกอบ
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างสันติสุข

พิจิตร

หน่วยนับ

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

-

140

225

240

205

740

420

242

145

120

285

260

100

230

275

260

125

300

795

230

320

280

280

247

100

50

200

60

300

500

400

470

200

200

150

200

200

230

20

20

40

40

20

40

20

20

30

30

40

30

100

20

20

40

40

20

20

625

785

645

725

80

80

80

80

10

1,375 1,170 1,880

น่าน

สงขลา

แพร่

ตราด

พังงา

ยโสธร

สมุทรสาคร

สตูล

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลำภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
5,000
5,535
นักศึกษา ประชาชน
และภาคีเครือข่ายที่
เข้าร่วมโครงการ
สังคมพหุวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : จำนวน
ชุมชน
4
4
ชุมชนพหุวัฒนธรรม
ต้นแบบ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
นักศึกษาและ
ประชาชนที่เข้ารับ
บริการของวิทยาลัย
ชุมชน ในพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ สามารถนำ
ความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ใน
การดำรงชีวิตในสังคม
พหุวัฒนธรรมในชุมชน
ได้อย่างสันติ
โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
1,000
1,000
ผู้สูงอายุที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรม

พิจิตร

หน่วยนับ

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

1,110

1

1

1

1

80

80

80

80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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350

250

100

130

150

150

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

แพร่

150

ตราด

470

พังงา

460

ยโสธร

640

สตูล

น่าน

สมุทรสาคร

ปัตตานี

สงขลา

4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดการความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
4,000
6,015
280 200 230 350 200 90 395 655 165 600
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
ของโครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ร้อยละ
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
ของงานโครงการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่กำหนด

ยะลา

นราธิวาส

ระนอง

อุทัยธานี

สระแก้ว

หนองบัวลำภู

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ตาก

ค่า
ค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย
ตาม
ตามแผน
พ.ร.บ.
วชช.
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์
เชิงปริมาณ : จำนวน ผลิตภัณฑ์
10
10
6
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
รองรับการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
400
400
300
ผู้เข้ารับการอบรม
ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มชาติพันธุ์
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
เชิงปริมาณ : จำนวน ผลิตภัณฑ์
10
10
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้าเกษตร
เชิงปริมาณ : จำนวน
คน
150
300
เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาสู่ผู้ประกอบการ

พิจิตร

หน่วยนับ

แม่ฮ่องสอน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/
โครงการ-รายการ

4
100

10

300
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ส่วนที่ 2
ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ/วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการที่ 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. หลักสูตร ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
1.1 การรายงานแผนการจัด เครื่องมือ C1 : แบบฟอร์มรายงาน
o ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่อย่างน้อย 3 เดือน : อนุปริญญา ปวส.
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
การศึกษาตลอด
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปวช.
หลักสูตร
อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร o ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่อย่างน้อย 1 เดือน : ประกาศนียบัตรและ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตร
สัมฤทธิบัตร
วิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตร
วิธีการ : บันทึกในระบบแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร (ระบบบริการ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา)
1.2 การรายงานผลการจัด เครื่องมือ C2 : แบบฟอร์มรายงานผล หลังเปิดการเรียนการสอน ภายใน 15 วัน ทุกประเภทหลักสูตร
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตร
วิธีการ : บันทึกในระบบรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน (ระบบบริการ
13

เรื่องที่รายงาน

1.3 การรายงานข้อมูลจำนวน
ผู้เรียนหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน (เฉพาะ
หลักสูตรอนุปริญญา)
1.4 การรายงานข้อมูล
นักศึกษาแรกเข้าหลักสูตร
อนุปริญญา/ ปวช./ปวส./
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิ
บัตร
1.5 การรายงานจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษา

1.6 การติดตามผลผู้สำเร็จ

เครื่องมือ/วิธีการ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา)
เครื่องมือ C3 : แบบฟอร์มรายงาน
ข้อมูลจำนวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ณ ภาคเรียนที่ 1/2564
วิธีการ : เอกสาร/e-mail
เครื่องมือ C4 : แบบฟอร์มรายงานข้อมูล
นักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน
ประจำภาคเรียนที่ 1/25...
วิธีการ : บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาและ
การมีงานทำของวิทยาลัยชุมชน
เครื่องมือ C5 : แบบฟอร์มรายงาน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
วิธีการ : วชช. Export ข้อมูลจาก
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบียน วัดผลฯ และจัดส่ง
ทางเอกสาร/e-mail
เครื่องมือ C6.1 : แบบฟอร์มการ
ติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา
/ปวส. / ปวช.
เครื่องมือ C6.2 : แบบฟอร์มการ
ติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตร / สัมฤทธิบัตร

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.



มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

ภายใน 15 วันหลังจากสภาวิทยาลัยชุมชนผ่านการกลั่นกรอง /อนุมัติ - กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
ผู้สำเร็จการศึกษา
- กองอำนวยการ
- กลั่นกรอง : อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- อนุมัติ : ปวส. ปวช. และประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
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เครื่องมือ/วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

วิธีการ : บันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ
1.7 การรายงานฐานข้อมูล เครื่องมือ C7.1 : นำข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคลกลางของ
ผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงาน
สถาบันอุดมศึกษา
ทำของบัณฑิต ออกจากระบบบริการ
(ข้อมูล DATA3)
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ปีละ 2 ครั้ง
ทะเบียน วัดผล และประเมินผลนักศึกษา
ครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ครั้งที่ 2 : ปีการศึกษา 2564 ช่วงเดือนสิงหาคม 2564
เครื่องมือ C7.2 : รายงานข้อมูล
บุคลากรแบบฟอร์มตามที่ สป.อว.
กำหนด
วิธีการ : e-mail

1.8 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D1 : แบบสำรวจความพึง
ของผู้รับบริการ (หลักสูตร พอใจการให้บริการจัดการศึกษาของ
อนุปริญญา ปวส. ปวช. วิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร และ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
สัมฤทธิบัตร)
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน
1.9 การสำรวจผู้สำเร็จ
เครื่องมือ D2 : แบบประเมินที่ชุมชน
การศึกษาสร้างอาชีพ
ประเมินผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่าน
และทำประโยชน์ให้
การฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำ
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ชุมชน (หลักสูตร
ประโยชน์ให้ชุมชน
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อนุปริญญา ปวส. ปวช. วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel
ประกาศนียบัตร และ
และบันทึกในระบบ CHE QA Online
ฝึกอบรม)

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน
- กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย (ฐานข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษา ฐานข้อมูลนักศึกษา
สถานศึกษา และภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต)
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(ฐานข้อมูลบุคลากร)
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(เป็นเครื่องมือตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชน)
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เครื่องมือ/วิธีการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ของสำนักงานสถาบัน
กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(เป็นเครื่องมือตามตัวบ่งชี้การ
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชน)

1.10 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D3 : แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จ
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ การศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
มีต่อคุณภาพหลักสูตร อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
(เฉพาะหลักสูตร
วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel
อนุปริญญา)
และบันทึกในระบบ CHE QA Online
1.11 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D4 : แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/สถาน
ของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มี
ประกอบการที่มีต่อ
ต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิธีการ : บันทึกในโปรแกรม excel
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน (เฉพาะ และใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน QA
หลักสูตรอนุปริญญา)
ของวิทยาลัย
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่




2.1 รายงานความก้าวหน้า/ เครื่องมือ A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1)
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผล
โครงการ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (3) ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน

2.2 การสำรวจความพึง
เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
พอใจผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
โครงการ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน

กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
(เป็นเครื่องมือตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชน)

กองแผนงานและงบประมาณ

กองแผนงานและงบประมาณ
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เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ/วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0


3.1 รายงานความก้าวหน้า/ เครื่องมือ A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1)
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผล
โครงการฯ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (3) ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน
3.2 การสำรวจความพึง
เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
พอใจผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
โครงการ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.



ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
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2. พันธกิจด้านการวิจัย
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2564

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
โครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรั พยากร
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร
โครงการวิจัย การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
4. โครงการวิจัย



 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
4.1 รายงานผลการ
เครื่องมือ A2 : แบบฟอร์มรายงานผล
ดำเนินงานโครงการ
การดำเนินงานโครงการวิจัย
วิธีการ : บันทึกในระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(NRIIS)

3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (หลักสูตรฝึกอบรม)
            กองแผนงานและงบประมาณ
5.1 การรายงานจำนวน
เครื่องมือ B1.1 : แบบฟอร์มรายงาน
ผู้รับบริการทางวิชาการ ผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (เชิง
หลักสูตรฝึกอบรม
ปริมาณ)
วิธีการ : บันทึกในระบบทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต
18

เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

เครื่องมือ B1.2 : แบบฟอร์มรายงาน
(1) ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2)
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
 กองแผนงานและงบประมาณ
5.2 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความพึง
ของผู้รับบริการ
พอใจผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
6. โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (การบริการวิชาการและการค้นหาผู้ด้อยโอกาส) และ
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย



 กองแผนงานและงบประมาณ
6.1 รายงานความก้าวหน้า/ เครื่องมือ A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1)
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผล
โครงการ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (3) ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
 กองแผนงานและงบประมาณ
6.2 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความพึง
ของผู้รับบริการ
พอใจผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
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เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
7. แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ : (1) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน และ (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : (1) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (2) โครงการเสริมสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
- แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค : (1) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และ (2) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาค
ตะวันออก



 กองแผนงานและงบประมาณ
7.1 รายงานความก้าวหน้า/ เครื่องมือ A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1)
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผล
โครงการ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (3) ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
 กองแผนงานและงบประมาณ
7.2 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความ
ของผู้รับบริการ
พึงพอใจผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน
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4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
เรื่องที่รายงาน

เครื่องมือ /วิธีการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

8. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตที่ 3 ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม


8.1 รายงานความก้าวหน้า/ เครื่องมือ A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1) ผล
ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผลการ
โครงการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด (3) ผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน
8.2 การสำรวจความพึงพอใจ เครื่องมือ D1 : แบบฟอร์มความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการ : บันทึกในระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน

มิ.ย.

ก.ค.



ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานสถาบัน

 กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย

 กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย
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5. ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
เรื่องที่รายงาน
9. การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
10. การรายงานค่า
สาธารณูปโภค
ของวิทยาลัยชุมชน
11. การรายงานผลตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับ วชช.
12. แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
13. รายงานข้อมูลนักศึกษาผู้
พิการ

14. รายงานการประชุมสภา
วิทยาลัย

เครื่องมือ /วิธีการ
- เครื่องมือ A3 : รายงานผ่านระบบ
บริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 8
ของเดือน
- เครื่องมือ A4 : แบบฟอร์มสรุป
รายงานค่าสาธารณูปโภค
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ A5 : แบบฟอร์มรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
(รอบ 9 และ 12 เดือน)
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ A6 : คู่มือการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- เครื่องมือ C8 : แบบแสดงความจำนง
ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ
นิสิต นักศึกษาพิการในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
- วิธีการ : เอกสาร/e-mail
- ตามรูปแบบที่กองอำนวยการกำหนด
- วิธีการ scan เอกสาร และส่ง e-mail

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ของสำนักงานสถาบัน
            กองแผนงานและงบประมาณ

 กองแผนงานและงบประมาณ


 กองแผนงานและงบประมาณ



กองแผนงานและงบประมาณ

กองมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัย
รอกำหนดการที่ สป. อว. ประกาศ
          

กองอำนวยการ
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ส่วนที่ 3
ทำเนียบแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทำเนียบเครื่องมือ
งาน/โครงการ
หมวด A แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
A1 : แบบฟอร์มรายงาน (1) ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผลการดำเนินงานตาม ด้านการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด (3) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
• โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ด้านการบริการวิชาการ : แผนงานพื้นฐาน
• โครงการบริการวิชาการและการค้นหาผู้ด้อยโอกาส
• โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
ด้านการบริการวิชาการ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
และแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
• โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
• โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
• โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
• โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
• โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
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ทำเนียบเครื่องมือ

A2 :
A3 :
A4 :
A5 :
A6 :

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการวิจัย
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มสรุปรายงานค่าสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รอบ 9 และ 12 เดือน)
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

งาน/โครงการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
• โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
• โครงการวิจัย
• บริหารงบประมาณ
• ตามรายการสาธารณูปโภคที่ใช้จ่ายจริง
• ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

หมวด B แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลสารสนเทศการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
B1.1 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปริมาณ)
• การให้บริการวิชาการ
B1.2 : แบบฟอร์มรายงาน (1) ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2) ผลการดำเนินงานตาม • การให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
หมวด C แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
C1 :
แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. • การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
และสัมฤทธิบัตร
C2 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. • การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
และสัมฤทธิบัตร
C3 : แบบฟอร์มรายงานข้อมูลจำนวนผู้เรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
(เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา)
C4 : แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา / ปวช. / ปวส. /
ประกาศนียบัตร / สัมฤทธิบัตร
C5 : แบบฟอร์มรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา / ปวส. / ปวช.
ประกาศนียบัตร / สัมฤทธิบัตร
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ทำเนียบเครื่องมือ
C6.1 : แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา / ปวส. / ปวช.
C6.2 : แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร / สัมฤทธิบัตร
C7.1 : แบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลกลางของสถาบันอุดมศึกษา (ฐานข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษา ฐานข้อมูลนักศึกษา สถานศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)
C7.2 : แบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลกลางของสถาบันอุดมศึกษา (ฐานข้อมูลบุคลากร)
C8 : แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
หมวด D แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
D1 : แบบฟอร์มความพึงพอใจของผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน

งาน/โครงการ
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา / ปวส. / ปวช.
• การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร / สัมฤทธิบัตร
• การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา / ปวส. / ปวช.
• บุคลากร
• นักศึกษาระดับอนุปริญญา
ด้านการจัดการศึกษา
• นักศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
• โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ด้านการบริการวิชาการ : แผนงานพื้นฐาน
• หลักสูตรฝึกอบรม
• โครงการบริการวิชาการและการค้นหาผู้ด้อยโอกาส
• โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย
ด้านการบริการวิชาการ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
และแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
• โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน
• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
• โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ทำเนียบเครื่องมือ

D2 :

D3 :
D4 :

งาน/โครงการ
• โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
• โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ
• โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
• โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
• โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผู้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมของวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา
ชุมชนทำประโยชน์ให้ชุมชน
• นักศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.
ด้านการบริการวิชาการ
• หลักสูตรฝึกอบรม
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อ
ด้านการจัดการศึกษา
คุณภาพหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
• นักศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา
แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ
ด้านการจัดการศึกษา
การศึกษาใหม่
• นักศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา
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ภาคผนวก
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เครื่องมือ A1
บันทึกผ่านระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน
(1) เมนูบันทึกผลการดำเนินงานรายไตรมาสของโครงการ
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(2) เมนูบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
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(3) เมนูบันทึกผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของโครงการ
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เครื่องมือ A2
บันทึกผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
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เครื่องมือ A3
บันทึกผ่านระบบบริหารงบประมาณ
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เครื่องมือ A4
แบบสรุปรายงานค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………….
วิทยาลัยชุมชน.......................................
ข้อมูลติดต่อผูร้ ายงาน ชื่อ-สกุล ........................................... กอง/กลุม่ ...................................โทรศัพท์ ................................E-mail ..................................

ที่

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

เงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
รวมทัง้ สิน้
แม่ฮ่องสอน
พิจิตร
ตาก
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
สระแก้ว
อุทัยธานี
ระนอง
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สตูล
สมุทรสาคร
ยโสธร
พังงา
ตราด
แพร่
สงขลา
น่าน
วชช.

ร้อยละ

สัดส่วนการใช้จ่าย
เงินรายได้สถานศึกษา
หมายเหตุ
แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ร้อยละ เงิน งปม. เงินรายได้
-

หมายเหตุ กรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการรายงานฯ
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เครื่องมือ A5
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการระดับวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน (รายตัวชี้วัด)  รอบ .... เดือน
ตัวชี้วัดที่ ..... .....................................................................................................................................................................
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ………………………………………..
โทรศัพท์ : ………………………………
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
………………………………………..
โทรศัพท์ : ………………………………
คำอธิบาย
......................................................................................................................................................................... ...............
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1
.........................................................................................................................................................
2
.........................................................................................................................................................
3
.........................................................................................................................................................
4
.........................................................................................................................................................
5
.........................................................................................................................................................
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด
...........................................................................................................................

2561

2562

2563

..........

..........

..........

เกณฑ์การให้คะแนน :
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
...........
...........
...........
...........
...........
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
น้ำหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก
......................................................................................
......
……..
……..
……..
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
อุปสรรคต่อการทำงาน :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
หลักฐานอ้างอิง :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……

34

เครื่องมือ B1.1
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
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เครื่องมือ B1.2
บันทึกผ่านระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน
(1) เมนูบันทึกผลการดำเนินงานรายไตรมาสของหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม

36

(2) เมนูบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม
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เครื่องมือ C1
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ระบบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
1. เมนูหลักสูตร

38

2. เมนูอาจารย์ประจำหลักสูตร

3. เมนูศักยภาพอาจารย์ผู้สอน

39

4. เมนูงบประมาณในการดำเนินการ
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5. เมนูหน่วยจัด

6. เมนูแผนการเรียน
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เครื่องมือ C2
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ระบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
1. เมนูการจัดการเรียนการสอน

42

2. เมนูจำนวนสถานที่จัดการเรียนการสอน

3. เมนูจำนวนนักศึกษา
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4. เมนูรายชื่อและศักยภาพผู้สอน
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เครื่องมือ C3
แบบรายงานข้อมูลจานวนผูเ้ รียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน ณ ภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยาลัยชุมชน ...........................................
รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ......... ถึง วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ..............
เรียนปรับพืน้ ฐานวันที่ ..................................................................................................................................
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที…่ ……............….……… ข้อมูล ณ วันที.่ ................... หน่วย: คน
สาขาวิชา

หน่วยจัด/สถานที่จัดการเรียนการสอน

(1) จานวนผู้สมัคร
รวม
ชาย
หญิง

(2) จานวนผู้เรียนปรับพืน้ ฐาน
รวม
ชาย
หญิง

รวมทั้งหมด
1. สาขา (ระบุ)......................................
1. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
2. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
..........

3. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
2. สาขา (ระบุ)......................................
1. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
2. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
..........

3. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
3. สาขา (ระบุ)......................................
1. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
2. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
..........

3. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
4. สาขา (ระบุ)......................................
1. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
2. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
..........

3. (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน)
ใส่หมายเหตุ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแห่งนี้ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
หลักสูตร จานวน 20 ชั่วโมง รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนแห่งนี้ เปิดสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ... ชั่วโมง รายวิชาภาษาไทย ...ชั่วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ... ชั่วโมง
หลักสูตร จานวน 30 ชั่วโมง รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยชุมชนนี้ เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ ....ชั่วโมง
หลักสูตร จานวน 12 ชั่วโมง รายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนนี้ เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์....ชั่วโมง
รวม 102 ชั่วโมง
เปิดสอน ..... ห้อง ประกอบด้วย รายวิชา....จานวน...ห้อง / รายวิชา...รวมกัน จานวน ....ห้อง
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เครื่องมือ C4
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำของวิทยาลัยชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

46

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ของวิทยาลัยชุมชน
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เครื่องมือ C5
บัญชีรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน…………………
หลักสูตร อนุปริญญา สาขาวิชา……………………
ภาคการศึกษาที่ ……………
เลขทีบ่ ตั รประจาตัว
ลาดับ
รหัสนักศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ประชาชน

วันทีส่ าเร็จการศึกษา จานวนหน่วยกิต คะแนนเฉลีย่
วันเดือนปีเกิด ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า

ทีส่ าเร็จตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร

สะสม

วันทีเ่ ข้าศึกษา

วันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

วันทีผ่ อู้ านวยการวิทยาลัยชุมชนอนุมัตใิ ห้สาเร็จการศึกษา ………………………………..
วันทีส่ ภาวิทยาลัยชุมชนกลัน่ กรอง/รับทราบ ………………………………
ลงชื่อ..............................................................................
(..........................................................................)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุมชน

ลงชื่อ..............................................................................
(..........................................................................)
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน

ปรับปรุง 10 มีนาคม 2564
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เครื่องมือ C6.1
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำของวิทยาลัยชุมชน

แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
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แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน
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เครื่องมือ C6.2
บันทึกผ่านระบบบริหารการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำของวิทยาลัยชุมชน

แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

52

แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน

แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ของวิทยาลัยชุมชน

53

เครื่องมือ C7.1

54

เครื่องมือ C7.2
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เครื่องมือ C8

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ …./………………….
(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง)
ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………….………..……………
2. เกิดวันที่…………….เดือน…………………..………..พ.ศ. .…………… อายุ….……. ปี
3. นิสิต/นักศึกษา ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน...……………………..…………………………………………………..….…….
คณะ…………………………………….………………...…..สาขา……….………………...…….…………………….…….ชั้นปีที่..…….
ชื่อหลักสูตร (เช่น วท.บ., วศ.บ., ศศ.บ. เป็นต้น).................................................................................................
เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯตั้งแต่ ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............จำนวนปีของหลักสูตรที่ศึกษา.........ปี
4. บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
5. บัตรประจำตัวคนพิการ เลขที่...............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
ประเภทความพิการ.............................................................................................................................................
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์มือถือ...................................Email….……...............……………..…………
7. เคยได้รับเงินอุดหนุนโครงการนี้จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือไม่
 เคย จาก...............................................................................................................
 ไม่เคย
ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ใบลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้องมาด้วย และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………..………..……………………ผู้แสดงความจำนง
(.........................................................)
ลงวันที่...................................
หมายเหตุ

ให้นักศึกษาพิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทาง
อาญา หากสำนักงานฯ ตรวจพบจะดำเนินการทางกฎหมายและเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการฯ

* สามารถ Download แบบแสดงความจำนงนี้ ได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อ ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนเงิน
อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาสำหรั บ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคเรี ย นที่
……/.................”
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แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตสิ ถาบันอุดมศึกษาทีป่ ระสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
ประจำภาคเรียนที่ ........ปีการศึกษา.....................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................................
การรับทราบ
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ผลการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรจาก เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์การรับ
และประเมินคุณภาพ
คณะ/สาขาวิชา
ที่
สกอ.
คนพิการเข้าศึกษา ปี 2561*
การศึกษา*
ที่นิสิตนักศึกษาพิการศึกษาอยู่
(รับทราบเมื่อ
มี
ไม่มี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
วันที่)
คณะ
................................................................
1
สาขา
................................................................
คณะ
.................................................................
2
สาขา
................................................................
คณะ
................................................................
3
สาขา
................................................................
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ......................................................................................
(.......................................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................................
ลงวันที่....................................................................................

หมายเหตุ

1. จัดส่งเป็นไฟล์ Word รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14” เท่านั้น
2. กรณีที่มีจำนวนคณะ/สาขาวิชามาก ให้ขยายแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้
* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
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แบบตรวจสอบหลักฐานการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ........ปีการศึกษา.............
1. สถาบัน........................................................................................................................................................
2. ข้อมูล/หลักฐาน
2.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตนักศึกษาพิการ
 ไม่ผ่าน ............................................................................................................................. .......................
..............................................................................................................................................................................
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 ไม่ผ่าน ............................................................................................................................. .......................
..............................................................................................................................................................................
2.3 ใบเสร็จรับเงิน/ใบลงทะเบียน/ใบแจ้งการชำระเงิน (ใช้หลักฐานตัวจริงเท่านั้น)
 ไม่ผ่าน ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
2.4 สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะระบบโอนเข้า
ธนาคารกรุงไทย)
 ไม่ผ่าน ..................................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................... ...........
2.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 ไม่ผ่าน ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
3. การลงลายมือชื่อโดยผู้บริหารสถาบันในเอกสารทุกแผ่น
 ไม่ผ่าน ..................................................................................................................... ...............................
4. แผ่น CD พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
(จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ word/excel เท่านั้น)
 ไม่ผ่าน ..................................................................................................................... ...............................
หมายเหตุ ..……………………………………………………………………………………………….……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
โปรดดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารตามที่ระบุและจัดส่งข้อมูลกลับภายในวันที่..............................................
หากเกินระยะเวลาทีก่ ำหนดจะเลื่อนลำดับการพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามลำดับสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดส่งมายังสำนักงานฯ หากมีข้อสงสัยติดต่อคุณอินทิรา วงษ์นิกร โทร 0 2039 5565 โทรสาร 0 2039 5652–3
- มหาวิทยาลัยรัฐ ติดต่อคุณธันยลักษณ์ ปัจจัยโย โทร 0 2039 5566
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดต่อคุณพิมประภา โลนันท์ โทร 0 2039 5566
- มหาวิทยาลัยราชมงคล,เอกชน,วิทยาลัยชุมชน ติดต่อคุณอภิญญา คณาวัลย์ โทร 0 2039 5566
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ประจำภาคเรียนที่ ..........ปีการศึกษา...............
มหาวิทยาลัย……………………………………………..
นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จำนวน.....................คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...........................................................บาท ได้แก่
ที่

ชื่อ – สกุล

คณะ/สาขา/ชั้นปี

ประเภทความ
พิการ

รายการค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน รวมจำนวน
(บาท)
เงินที่อนุมัติ

ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
………………………………….
........................................
........................................
1
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา..............
หมายเหตุ

1. รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา
- ค่าปรับ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่าประกันของเสียหาย
- ค่าประกันชีวิต
- ค่าหอพัก
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเสื้อผ้า/ค่าชุดกีฬา/ค่าของใช้ส่วนตัว ฯลฯ
2. ให้จัดทำข้อมูลข้างต้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word หรือ Excel เท่านั้น และบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่น CD และจัดส่งกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยขอให้จัดส่งสำเนาผ่านทาง
E-mail ด้วยอีกทางหนึ่ง ดังนั้
มหาวิทยาลัยรัฐ
thanyalak.pat@mua.go.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
pimprapa.lon@mua.go.th
มหาวิทยาลัยราชมงคล เอกชน และวิทยาลัยชุมชน
apinya.kan@mua.go.th
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เครื่องมือ D1
บันทึกผ่านระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน
เมนูประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
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เครื่องมือ D2

แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผู้สำเร็จการศึกษาและผูผ้ ่านการฝึกอบรม
ของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชน์ให้ชุมชน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. โปรดระบุชื่อชุมชนของท่าน..............................................................................................................
2. ผู้สำเร็จการศึกษา / ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ท่านประเมินนี้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรใด
 อนุปริญญา
 ปวส.,ปวช.
 ประกาศนียบัตร
 การฝึกอบรม
3. ท่านเกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนอย่างไร
 สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  ชาวบ้านในชุมชน
 หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
 องค์กรในชุมชน
 สถานประกอบการ
 องค์กรอิสระหรือมูลนิธิ
4. ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย โปรดระบุกิจกรรม...............................
ตอนที่ 2 โปรดประเมินความพึงพอใจของท่านที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม
ของวิทยาลัยชุมชน ในการทำประโยชน์ให้กับชุมชน (ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

ประเด็นคำถาม

มาก
ที่สุด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

1. มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรม
2. มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
3. ร่วมกิจกรรมของชุมชน
4. ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
5. สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน
6. สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชน
7. ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลการทำประโยชน์ให้ชุมชน
ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
***หมายเหตุ แบบประเมินต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการอบรม
(1) มีงานทำ สามารถช่วยเหลือครอบครัว
(2) ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยหรือท้องถิ่น
(3) การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
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เครื่องมือ D3

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
***************************************************************************************
เงื่อนไขในการนำไปใช้ วิทยาลัยชุมชนสามารถใช้แบบสอบถามฉบับนี้สำหรับ มคอ.2 เพื่อตอบตัวบ่งชี้หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) และข้อที่ 11 ระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
คำชี้แจง
1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ท่านต้องการและเติมคำในช่องว่าง
2. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลข้อมูลสำหรับการพัฒนาการฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์สูงสุด
กับวิทยาลัยชุมชนและประชาชน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..............................................................................................................................
วิทยาลัยชุมชน .................................................................... สาขาวิชา ......................................................................
รหัสนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
ประเด็น

มากที่สุด มาก
(5)
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบัน
2) เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
3) กระบวนการการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษาหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เป็นต้น
5) จัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
7) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
9) วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ และ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
10) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
11) กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
12) วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปญ
ั หามีการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน
2. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
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มากที่สุด มาก
(5)
(4)

ประเด็น

ปานกลาง
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

3) ด้านทักษะปัญญา
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2) กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มมี าตรฐาน
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการเรียนรู้

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ...................................................................................................................…
............................................................................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................. ........................................................
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ..................................……………………………………......…....................
............................................................................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................. ........................................................
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา .......…………………………………………………….....…………………
............................................................................................................................. ...............................................................
....................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ......................................................
4. วันที่ตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................

- ขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม -
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เครื่องมือ D4
แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบที่มตี ่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
วิทยาลัยชุมชน................................. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
****************************************************************

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้วิทยาลัยชุมชนได้นำไปใช้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต จึงใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง
มากที่สุด
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นต่อคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน
หรือเติมข้อความในช่องว่างตามที่กำหนดไว้
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................... โทรสาร....................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ความเกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ในสายบังคับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบัณฑิต
2. หัวหน้าฝ่าย/แผนกของบัณฑิต
3. หัวหน้างานของบัณฑิต
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
3. ประเภทหน่วยงานของท่าน
1. หน่วยงานของรัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท/ห้างร้าน
4. สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรอิสระ
5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
4. ระยะเวลาที่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชน ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
1. 0 - 6 เดือน
2. 7 เดือน – 1 ปี
3. มากกว่า 1 ปี
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
5. ตำแหน่งงานของบัณฑิตในปัจจุบัน .......................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นต่อคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
คำชี้แจง (1) คำถาม ท่านมีความพึงพอใจในคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชน มากน้อยเพียงใด
(2) โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่เติมข้อความในช่องว่างตามที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
ความหมายของค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
ค่าคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ค่าคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
(3) วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติมประเด็นความพึงใจต่อคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผูส้ ำเร็จการศึกษาใหม่ ในแต่ละด้าน
ตามมาตรฐานการเรียนรูไ้ ด้ โดยให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
โปรดพลิกด้านหลัง
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ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
มากที่สุด(5)
ของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตรงต่อเวลา
2. ซื่อสัตย์สจุ ริต
3. ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4. ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม
5..................................................................................
ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
1. มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน เข้าใจขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะสาขา
3. ความสามารถในการนำความรูป้ ระยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความรอบรู้ การเพิ่มพูนหรือต่อยอดองค์ความรู้
5................................................................................
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ความสามารถในการวางแผน การทำงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการ
ตัดสินใจ
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง และทักษะความเป็นผู้นำ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวสิ ยั ทัศน์
5................................................................................
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1. ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
2. ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม
รับ
ฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3. ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
4. การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
5..........................................................................................
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
1. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ปญ
ั หา ค้นคว้าหาข้อมูล
และการนำเสนอดผลการวิเคราะห์และสรุปผล
4................................................................................

ระดับความพึงพอใจ
มาก(4)

ปานกลาง(3)

น้อย(2)

น้อยที่สุด(1)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชน
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชน
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
******************************

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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