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คำนำ 

 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กำหนดให
มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา กฎกระทรวงวาดวย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับ โดยการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจัดทำ
รายงานใหหนวยงานตนสังกัดประจำทุกปและเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
กำหนดมาตรฐาน 5 ดาน คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธผูเรียน มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 
การบริการวิชาการ มาตรฐานท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ
ท่ีกำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบประกันคุณภาพ ดวยการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงยึดม่ันการดำเนินการพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงใหการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพ่ือตอบสนองความเขมแข็งของทองถ่ินและชุมชน โดยการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการและชุมชน ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
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สวนท่ี  1 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

ขอมูลท่ัวไป 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน รวมทั้งการพัฒนาทองถ่ิน
และชุมชนภายใตปรัชญา เพื่อการเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและ
ศักยภาพของบุคคลและชุมชน เริ่มจัดตั้งตามนโยบายรัฐบาลเม่ือป 2544 และป 2545  
 การบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใตการกำกับดูแลของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนผูบริหารสูงสุด มีรองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดแก
รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำกับดูแลดานมาตรฐานการจัดการศึกษา ดานการอำนวยการ 
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานนโยบายและแผนงาน หนวยงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชน 20 แหง และสำนักงานสถาบัน 
 ปการศึกษา 2562 สถาบันมีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขาราชการครู 
พนักงานราชการ และลูกจางประจำ รวมท้ังสิ้น 294 คน และมีบุคลากรภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาและภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู
รวมกันในชุมชน รวมท้ังสิ้น 1,471 คน 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง โดยดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบประกันคุณภาพ ประกอบดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่สำคัญคือ 
การพัฒนาการจัดการศึกษาและการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน  
 ในปการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563) วิทยาลัยชุมชนมีการประเมินระดับหลักสูตร 
ระดับวิทยาลยัในชวงเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563) และประเมินระดับสถาบนัในวนัท่ี 21 - 22 ธันวาคม 2563  

3. ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.1 ผลการประเมินระดับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แหง ในองคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 การประเมินหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการประเมินหลักสูตรแตละประเภท
เปนไปตามเกณฑการประเมินระดับหลักสูตรอนุปริญญาวาดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 
2548 วาดวยจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน เปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมไดและอาจารยประจำหลักสูตรสามารถดูแลหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา คุณสมบัติอาจารย
ประจำหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และรอบการปรับปรุง ตามรอบระยะเวลา
ตองปรับปรุงไมเกิน 5 ป สวนเกณฑประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี เปนไปตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ผลการประเมินการจัดการหลักสูตรทั ้ง 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแตละระดับกำหนดในการประกันคณุภาพ ผลการประเมินระดับหลักสตูร 
135 หลักสูตร ผาน 132 หลักสูตร ภาพรวมการประเมิน ระดับหลักสูตร คะแนนท่ีได 3.26 (พอใช)  
 สวนผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา จำนวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม (ตัวบงชี้ท่ี 1.1)  การดำรงตำแหนงวิทยาฐานะของขาราชการครู (ตัวบงชี้ท่ี 1.2) และกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา (ตัวบงชี้ท่ี 1.3) ไดคะแนนเฉลี่ยท้ัง 20 วิทยาลัยชุมชน ภาพรวมการประเมินองคประกอบท่ี 1 
การจัดการศึกษา ไดคะแนนเฉล่ีย 3.92 (ระดับดี)  
 ผลการประเมินบริหารระดับวิทยาลัยชุมชนโดยรวม ประกอบดวย องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ภาพรวมการประเมิน ระดับวิทยาลัยชุมชน คะแนนท่ีได 
4.35 (ระดับดี) ซึ่งวิทยาลัยชุมชนไดระดับผลประเมินระดับดีมาก  11 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนสตูล 
(4.77) วิทยาลัยชุมชนปตตานี (4.72) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย (4.71) วิทยาลัยชุมชนสงขลา (4.71) วิทยาลัย
ชุมชนยโสธร (4.64) วิทยาลัยชุมชนตราด (4.62) วิทยาลัยชุมชนสระแกว (4.61) วิทยาลัยชุมชนระนอง (4.60) 
วิทยาลัยชุมชนแพร (4.59) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (4.57) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (4.56) สวนวิทยาลัย
ชุมชนไดผลประเมินระดับดี 9 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยชุมชนยะลา (4.45) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (4.37) 
วิทยาลัยชุมชนพังงา (4.23) วิทยาลัยชุมชนนาน (3.91) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (3.90) วิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร (3.85) วิทยาลัยชุมชนตาก (3.84) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (3.79) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน (3.59) 
 3.2 ผลรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภาพรวมทุกองคประกอบ พบวา 
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ระดับดี (4.33) ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา จำนวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
การดำรงตำแหนงวิทยาฐานะของขาราชการครู และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ผลการประเมิน ระดับดี 
(4.08) 
 องคประกอบท่ี 2 การวิจัย จำนวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
ที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน ผลการประเมิน 
ระดับดีมาก (4.57) 
 องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ จำนวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ผลการประเมิน ระดับพอใช (4.00) 
 องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ระบบและกลไก
การทะนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ผลการประเมิน ระดับดีมาก (5.00) 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก การบริหารของวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ผลการประเมิน ระดับดี (4.18) 
 ถาพิจารณาผลการประเมินปจจัยนำเขา ระดับดี (4.50) กระบวนการ ระดับดี (4.40) และผลผลิต
ผลลัพธ ระดับดี (4.10) 
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ตารางสรุปผลรายงานการประเมินตนเองคุณภาพศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

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

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 3.99 5 3.26 4.08 การดำเนินงานระดับด ี
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 4 4.70 4.57 การดำเนินงานระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบริการทาง
วิชาการ 

 4  4 การดำเนินงานระดับด ี

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 
5  5 การดำเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  4 4.35 4.18 การดำเนินงานระดับด ี
คาเฉล่ีย 4.50 4.40 4.10 4.33  การดำเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  
 

4. ขอเสนอแนะ  

การบริหารจัดการหลักสูตร  
 (1) ควรพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยเปนหลักสูตรท่ีเหมาะกับกลุมเปาหมาย 
 (2) ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการ การเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ หรือ
ศิลปะและวฒันธรรม 
 (3) ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยประจำหลักสูตรและผูสอน ระดับหลักสูตรอนุปริญญา ท่ีเปนบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับการดำเนินการของระบบบริหารหลักสูตร กลยุทธการสอน การวัดและประเมินผล และการทวนสอบ
ท้ังระดับการเรียนของผูเรียนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย 
 (1) ควรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำและอาจารยพิเศษ ใหเปนรูปธรรมเพื่อการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ วิทยาการใหมๆ ใหกับอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 (2) ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อความกาวหนาในสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมท้ัง
สรางขวัญกำลังใจใหบุคลากรในองคกร 

การวิจัย 
 (1) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารยประจำ
ท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน  
 (2) ควรมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นำไปใช
ประโยชน 
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การบริการทางวิชาการ 
 (1) ควรมีการกำหนดพื้นที่ชุมชนเปาหมายในการพัฒนาอยางมีสวนรวมภายใตกระบวนการศึกษา
สถานการณ สภาพพ้ืนท่ี ความตองการ ปญหา และแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถ่ินแบบสวนรวม มีการดำเนินการ
บนความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 (2) ควรพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดรายได  

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 (1) ควรสรางกระบวนการถายทอดองคความรูในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการสืบสาน
ตอยอดภูมิปญญาใหกับอนุชนคนรุนหลัง 
 (2) ควรตอยอดการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในรูปแบบตางๆ โดยการมีสวนรวม
ใชทุนวัฒนธรรมของชุมชน หรือทองถ่ิน 

การบริหารจัดการ 
 (1) ควรนำขอมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูมาใชในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
การประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป/แผนยุทธศาสตรสถาบัน และควรมีการติดตาม
การเบิกจายงบประมาณของวิทยาลยัชุมชนอยางสม่ำเสมอ และการประเมินคาเปาหมายของการใชจายงบประมาณ 
 (2) ควรเนนหลักการบริหารธรรมาภิบาลโดยผูบริหารเปนผูกำหนดทิศทาง สรางรูปแบบ และกำกับ
ผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
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สวนท่ี  2 
บทนำ 

 
1.1 ช่ือหนวยงานท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งอยูท่ี อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ เลขท่ี 319 วังจันทรเกษม 
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

เดิมเสนทางการกอกำเนิดวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2545 เปนผู จุดประกายทางความคิด 
วางรากฐานการดำเนินงาน มุงใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันของรัฐที่จัดการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา  
จัดฝกอบรมทั้งดานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
โดยริเริ่มจัดทำเปนนโยบายรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ขอ 4 “จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน
โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” บริหารจัดการภายใตกฎกระทรวงฯ วาดวยการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักการสำคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

(1) หลักการกระจายอำนาจที่แทจริง โดยการจัดตั้งใหเกิดจากความตองการของประชาชนและ 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานทุกข้ันตอน  

(2) ใหใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งของรัฐและเอกชนและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และในระยะแรก 
ไมมีการกอสรางสถานศึกษาใหม   

(3) จัดระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตกำลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก 10 แหง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 
ปจจุบันมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแลวใน 20 จังหวัด โดยบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชมุชน 
พ.ศ. 2558 อีกทั้งวิทยาลัยชุมชนไดเปน 1 ใน 4 กลุมสถาบันอุดมศึกษาภายใตกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ท่ีเนนมุงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนดวย 

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ อัตลักษณและเอกลักษณ 

 1.2.1 ปรัชญา 
เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและศักยภาพของบุคคล

และชุมชน 

 1.2.2 วิสัยทัศน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคม 

อยางยั่งยืน (ยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580) 
สถาบันธรรมาภิบาลเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน (แผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565) 

 1.2.3 คานิยม 
  1. การมุงผลลัพธและความเปนเลิศ  

 2. การมีสวนรวมท่ีมุงความสำเร็จ 
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 3. ความเปนธรรมและความซ่ือสัตยในสิ่งท่ีทำ 
4. ความเปนผูนำและสรางแรงบันดาลใจ 

1.2.4 พันธกิจ 
  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน 

และชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองตอความตองการและการประกอบอาชีพ
ของทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและนวตักรรม 
3. การบริการทางวิชาการ 
4. การทะนุบำรงุศิลปะ และวัฒนธรรม 

1.2.5 อัตลักษณ 
ทำงานเชิงรุก ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ  

1.2.6 เอกลักษณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรมชุมชน เพื ่อพัฒนาคนและสังคม 

อยางยั่งยืน 

1.2.7 กลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

การกำหนดแนวทางการจัดกระบวนการใหครบตามวงจรคุณภาพ 4 ข้ันตอนคือ P – D – C – A มีดังนี้ 
  P – การเริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนำผลการประเมิน 
ของปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผน การเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคม(เปด-ปดตามอาเซียน) หรือ
เดือนมิถุนายน (เปด-ปดการศึกษาแบบเดิม) 
  D – การดำเนินงาน การเก็บขอมูล การรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแตตนปการศึกษา  
คือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม 
  C - การดำเนินงานประเมินคุณภาพของระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย เดือนสิงหาคม – 
ตุลาคมของปการศึกษาถัดไป และระดับสถาบันควรดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
  A – การวางแผนปรับปรุงและการดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน ใหนำขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและเปนแนวทางในการเสนอตั้งของบประมาณปตอไป 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 

1. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปการศึกษาใหม 
2. การเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ในระบบ CHE QA ประเมินระดับหลักสูตร 

วิทยาลัย สถาบนัเปนประจำทุกป 
3. เตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ 

CHE QA 
4. วิทยาลัยนำผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย 
5. วิทยาลัยประเมินตนเองและยืนยันผลการประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมินแลว 
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6. สถาบันนำผลการประเมินหลักสูตร ระดับวิทยาลัยมาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองและยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย  
 8. ผูบริหารนำผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ท่ีสถาบันแตงตั้งเสนอสภาสถาบันใหขอเสนอแนะมาวางแผนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน 
 

1.3 โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

โครงสรางองคกรสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สำนักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 

กองอำนวยการ 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 

คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการ

วิทยาลยั 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศูนยวิจัยและสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

สภาวิทยาลยัชุมชน อนุกรรมการ

วิชาการวทิยาลัย

ชุมชน 

สำนักงานสถาบัน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กองคลังและบริหาร

สินทรัพย 

กองแผนงาน 
และงบประมาณ 

กองมาตรฐานการศึกษา 
และวิจัย 

สำนักวิชาการ 

กองสงเสริมกิจการ 
วิทยาลยัชุมชน 

วิทยาลยัชุมชน 
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หมายเหตุ  โครงสรางองคกรตาม ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 และ ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหนวยตรวจสอบภายในสถาบันวิทยาชุมชน พ.ศ. 2559  
ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 

 

1.4 รายช่ือกรรมการสภา กรรมการบริหารชุดปจจุบัน 

1.4.1 รายนามคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 นางสิริกร มณีรินทร   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

อุปนายกสภาสถาบัน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม อุปนายกสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผูทรงคุณวุฒิ 
นายชุมพล พรประภา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารยฐาปนีย ธรรมเมธา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
นางสีลาภรณ บัวสาย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยตำแหนง 
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการโดยตำแหนง 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรรมการโดยตำแหนง 

  นายคมสัน คูสินทรัพย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
       รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน 
นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน 
นายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ  กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน 
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศพนา  กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชน 
    

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเลือกจากผูแทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
  นางสุมามาลย วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทน 

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเลือกจากผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
  นายยุทธนา พรหมณี   กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทน 

ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
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กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซ่ึงเลือกจากผูแทนผูสอนประจำ 

นายทิวากร เหลาลือชา   กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทนผูสอนประจำ 
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ    กรรมการซ่ึงเลือกจากผูแทนผูสอนประจำ 

 เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นายเจริญชัย วงษจินดา   รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
อำนาจหนาท่ีของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน กำกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของสถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต่ำกวาปริญญา อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตร พิจารณาการจัดตั้ง การรวม ยุบ เลิกสวนราชการ
ของสถาบันรวมท้ังการแบงสวนราชการ  

2. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงโปรดเกลา แตงตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการสถาบัน แตงตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย 
รองผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการวิทยาลัย และผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3. ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ อนุมัติงบประมาณรายจาย 
จากเงินรายไดของสถาบัน ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได และ
ผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถาบัน 

4. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือการจัดการศึกษาของสถาบัน  

5. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผูอำนวยการสถาบัน 

6. อนุมัติการจัดการศึกษารวม การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาข้ันสูง หรือสถาบันอ่ืน
ในประเทศหรือตางประเทศ 

 

1.4.2 รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  ศาสตราจารยสัญชัย  จตุรสิทธา  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารยรังสรรค  ประเสริฐศรี กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ
  รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารยไพโรจน  สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารยฐาปนีย  ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารยวิเชียร  ชุติมาสกุล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหนง 
  นายคมสัน คูสินทรัพย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
       รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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 กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายใน 
 นางกรรณิกา  สุภาภา   ผูแทนผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
 นายโยธิน  บุญเฉลย   ผูแทนผูสอนประจำ 

 เลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นายชาญวิทย โตธนะคุณ   รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
อำนาจหนาท่ีสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน 

2. เสนอเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา  การเรียนการสอน  การประเมินผลการศึกษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษาตอสภาสถาบัน 

3. สงเสริมการบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัย  และความตองการของทองถ่ินและชมุชน   
4. ประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทำขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน 

5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การเปดสอน  การปรับปรุง  และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

6. เสนอแนะการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ 
รวมท้ังยกเลิกการจัดการศึกษารวม 

7. พิจารณาการเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพ่ือเสนอสภาสถาบัน 

 

1.4.3 รายนามผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นายคมสัน คูสินทรัพย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
       รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 นายนำชัย กฤษณาสกุล   รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นายชาญวิทย  โตธนะคุณ   รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
  นายเจริญชัย วงษจินดา   รองผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ผูบริหารหนวยงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นางสาวเพ็ญนภา  นักฆอง   ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองอำนวยการ 
  นางสาวสิริบุศย  จันทรคลาย  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  นางชนิกา  น้ำเพชร   ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย 
  นางสาววนิดา  สุภัทรกุล   ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
  นางสาวจันทรลดา  ยิ้มรุงเรือง  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
  นางสาวปารดา  ศราธพันธุ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 
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ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
  นายคมสัน คูสินทรัพย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นายสุรเสน ท่ังทอง (- เม.ย. 63)  ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
นายอารักษ อนุชปรีดา (เม.ย. 63 - ปจจุบัน) 
ผูชวยศาสตราจารยวุฒินันท รามฤทธิ์ ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 
นายศศิพงษา จันทรสาขา   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
นายสายศิลป สายืน   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
นายศิระพจต จริยาวุฒิกุล   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแกว 
นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ  ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
นายปรารมณ นาคบำรุง   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
นายยุทธนา พรหมณี   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
นายวิชาพร ชินประพัทธ   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
ผูชวยศาสตราจารยประยรู ดำรงรักษ ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนปตตานี 
นางวรรณดี สุธาพาณิชย   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
นายพัฒนโกศล หนูสมแกว  ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
นายชัยวิวัฒน วงศสวสัดิ์   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
นายจำรัส ขนาดผล   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
นางกรรณิกา สุภาภา   ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย (- ส.ค.63)  ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร 
นายประทีป บินชัย (ส.ค. 63 - ปจจุบัน) 
นายนิยม ชูชื่น    ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
นายประยงค แกวประทุม (- ธ.ค. 62) ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนนาน 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสรอย (ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63) 
นายสุเมธ สายสูง (มิ.ย. 63 - ปจจุบัน) 

อำนาจหนาท่ีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ่ต่ำกวาปริญญา การฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ 
ดวยกระบวนการและรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล
การศึกษาใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

3. สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาตอในระดับปริญญาของนักศึกษา และ 
ความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ ่น สถาบันศาสนา องคกร 
ที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หนวยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั ้นสูง สถาบันอื ่นในประเทศและตางประเทศ 
ในการจัดการศึกษา 

4. จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เปาหมายการใหบริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอสภาสถาบัน 
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5. บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

6. ใหความรวมมือ สนับสนุน และดำเนินการรวมกับทองถิ่น ชุมชนในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 

1.5 องคคณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องคคณะ  
คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 19 คน 
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน 
 (องคคณะไมนับรวมฝายเลขานุการ) 
คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน  
 สภาวิทยาลัยชุมชน แหงละ 12 คน  
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน  
 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แหงละ 9 คน 
 (องคคณะไมนับรวมฝายเลขานุการ) 

 

กรอบอัตราบุคลากร  
บุคลากรประจำ 675 อัตรา  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 39 อัตรา 
 ขาราชการครู จำนวน 319 อัตรา 
 พนักงานราชการ จำนวน 317 อัตรา 
 ลูกจางประจำ จำนวน 1 อัตรา  
  

 

อาจารยพิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนท่ี 1/2562     
อาจารยพิเศษ 1,471 คน (ขอมูลจากฐานบุคลากร) 
 เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบอาชีพในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานฯ  

*ไมนับรวมฝายเลขานุการ 
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1.5.1 ตารางแสดงอัตรากำลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ลำ
ดับ 

สำนักงาน
สถาบัน/
วิทยาลัย
ชุมชน 

ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ขาราชการครู 

ลูก
จา

งป
ระ

จำ
 พนักงานราชการ อาจารย

พิเศษ 
กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

วาง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

วาง กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

วาง จำนวนคน 

 รวม 39 31 8 319 269 50 1 317 294 23 1,471 
1 สำนักงาน

สถาบัน 
39 31 8 - - - 1 23 21 2 - 

2 แมฮองสอน - - - 16 14 2 - 14 14 - 209 
3 พิจิตร - - - 16 16 - - 21 21 - 90 
4 ตาก - - - 16 12 4 - 14 14 - 71 
5 บุรีรัมย - - - 16 15 1 - 14 14 - 115 
6 มุกดาหาร - - - 16 15 1 - 14 14 - 75 
7 หนองบัวลำภ ู - - - 16 15 1 - 14 14 - 44 
8 สระแกว - - - 16 12 4 - 14 13 1 62 
9 อุทัยธานี - - - 16 16 - - 21 18 3 24 
10 ระนอง - - - 16 15 1 - 14 13 1 37 
11 นราธิวาส - - - 16 12 4 - 14 11 3 80 
12 ยะลา - - - 16 11 5 - 14 14 - 153 
13 ปตตาน ี - - - 16 10 6 - 14 12 2 94 
14 สตูล - - - 16 15 1 - 14 14 - 71 
15 สมุทรสาคร - - - 16 12 4 - 14 12 2 38 
16 ยโสธร - - - 15 12 3 - 14 14 - 96 
17 พังงา - - - 16 14 2 - 14 12 2 52 
18 ตราด - - - 16 10 6 - 14 14 - 36 
19 แพร - - - 16 15 1 - 14 14 - 22 
20 สงขลา - - - 16 13 3 - 14 14 - 60 
21 นาน - - - 16 15 1 - 14 11 3 42 
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1.5.2 ขอมูลพ้ืนฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ 
        1.5.2.1 งบประมาณจำแนกตามแผนงาน 
 

  

 แผนภาพแสดงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 

  

1.5.2.2 งบประมาณจำแนกตามงบรายจาย 

 

 
 

แผนภาพแสดงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำแนกตามงบรายจาย  

 
 

 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

252,569,000 
39%แผนงานพ้ืนฐาน

337,527,200 
52%

แผนงาน
ยุทธศาสตร
36,900,500 

6%

แผนงานบูรณาการ
22,427,400 

3%

งบบุคลากร
216,081,600 

33%

งบดําเนินงาน
36,487,400 

6%
งบลงทุน

69,758,600 
11%

งบอุดหนุน
327,096,500 

50%
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1.6 จำนวนหลักสูตร 
 (1) หลักสูตรอนุปริญญา 17 หลักสูตร 
  (1.1) สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  (1.2)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  (1.3)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  (1.4)  สาขาวิชาการบัญชี 
  (1.5)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  (1.6)  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป/การจัดการ 
  (1.7)  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
  (1.8)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  (1.9)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  (1.10)  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน 
  (1.11)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1.12)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน/การจัดการโลจิสติกส 
  (1.13)  สาขาวิชาการทองเท่ียว 
  (1.14)  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
  (1.15)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  (1.16)  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน/รัฐประศาสนศาสตร 
  (1.17)   สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป 
  

 (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 7 หลักสูตร 
  (2.1) อุตสาหกรรม  เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต)  
      ไฟฟา (ไฟฟากำลัง)  
     เทคนิคโลหะ (เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ) 
     อิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนกสอุตสาหกรรม) 
   (2.2) บริหารธุรกิจ   การบัญชี (การบัญชี)  
       คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  (2.3)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

 (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 7 หลักสูตร 
   (3.1) อุตสาหกรรม    ยานยนต (ชางยนต) 
        ไฟฟากำลัง (ไฟฟากำลัง) 
        อิเล็กทรอนิกส (ชางอิเล็กทรอนิกส) 
        โครงสราง (ชางเชื่อมโลหะ) 
   (3.2) พาณิชยกรรม   การบัญชี (การบัญชี) 
        คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  (3.3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

 (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร 
  (4.1) การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (4.2) ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 
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(5) การบริการวิชาการ : หลักสูตรฝกอบรม  
เนนการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และสอดคลองตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในป พ.ศ. 2563 
มีเปาหมายเฉลี่ย 8,000 คน ณ สิ้นปงบประมาณมีผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรม จำนวน 9,986 คน 
 

1.7 จำนวนนักศึกษา  
1.7.1 หลักส ูตรอนุปร ิญญา จำนวนนักศ ึกษาหลักส ูตรอนุปร ิญญาใหมและนักศ ึกษาคงอยู 

ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน 

  จำนวนนักศึกษาอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

วิทยาลัยชุมชน 

รวม นักศึกษาใหม นักศึกษาเกา 

จำนวน จำนวน จำนวน 

นักศึกษา หองเรียน นักศึกษา หองเรียน นักศึกษา หองเรียน 

อนุปริญญา 10,743 554 4,639 184 6,104 370 

1.  แมฮองสอน 409 47 215 16      194  31 

2.  พิจิตร 375 26 182 9      193  17 

3.  ตาก 454 20 256 9     198  11 

4.  บุรีรัมย 690 38 232 12     458  26 

5.  มุกดาหาร 513 30 264 11      249  19 

6.  หนองบัวลำภ ู 357 18 103 5      254  13 

7.  สระแกว 227 22 90 6      137  16 

8.  อุทัยธาน ี 153 11 32 1      121  10 

9.  ระนอง 287 19 176 9      111  10 

10.  นราธิวาส 1,657 60 732 21      925  39 

11. ยะลา 1,090 35 521 15      569  20 

12. ปตตาน ี 1,005 37 413 13      592  24 

13. สตูล 739 30 311 10     428  20 

14. พังงา 290 19 119 5      171  14 

15. ยโสธร 563 39 224 12      339  27 

16. ตราด 144 11 60 5       84  6 

17. สมุทรสาคร 190 17 70 4      120  13 

18. แพร 271 16 90 4     181  12 

19. สงขลา 994 37 430 12      564  25 

20. นาน 335 22 119 5      216  17 
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 1.7.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

       จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวส. และ ปวช. ใหมและนักศึกษาคงอยู  ภาคการศึกษา 1  
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนนักศึกษาปวช.-ปวส. ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

รวม นักศึกษาใหม นักศึกษาเกา 

จำนวน จำนวน จำนวน 

นักศึกษา หองเรียน นักศึกษา หองเรียน นักศึกษา หองเรียน 

รวมท้ังส้ิน 2,134 94 991 38 1,143 56 

ปวช. 1,510 63 638 24 872 39 

พิจิตร 1,266 46 498 16 768 30 

อุทัยธานี 244 17 140 8 104 9 

ปวส. 624 30 353 14 271 17 

พิจิตร 425 19 242 8 183 11 

อุทัยธานี 199 12 111 6 88 6 

 

1.8 หลักสูตรท่ีเปดสอน 

 1.8.1 หลักสูตรอนุปริญญา 
       จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 17 สาขาวิชา  

ลำดับท่ี สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 

1 การปกครองทองถ่ิน 2,824 

2 การศึกษาปฐมวัย 3,441 

3 การพัฒนาชุมชน 246 

4 การบัญชี 355 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1,437 

6 การจัดการท่ัวไป 615 

  การจัดการ 489 

7 การแพทยแผนไทย 88 

8 เทคโนโลยีการเกษตร 130 

9 สาธารณสุขชุมชน 192 

10  การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน  16 

11  เทคโนโลยีสารสนเทศ  55 
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ลำดับท่ี สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 

12 การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 65 

  การจัดการโลจิสติกส 41 

13 การทองเท่ียว 189 

14 การบริหารการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 266 

  รัฐประศาสนศาสตร 123 

15 อิสลามศึกษา 125 

16 การจัดการอุตสาหกรรม 29 

17 เกษตรและแปรรูป 17 

รวมจำนวนนักศึกษาท้ังหมด  10,743 
 
1.8.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จำนวน 7 หลักสูตร 
 

สาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด  

นักศึกษา

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 624 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต 198 31.73 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญช ี 150 24.04 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานไฟฟากำลัง 138 22.12 

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 98 15.71 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
19 3.04 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13 2.08 

7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ 
8 1.28 
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สาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด  

นักศึกษา

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,510 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต สาขางานยานยนต 604 40.00 

2. ประเภทวชิาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 295 19.54 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขางานไฟฟากำลัง 274 18.15 

4. ประเภทวชิาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญช ีสาขางานการบัญช ี 233 15.43 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส 55 3.64 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสราง 36 2.38 

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13 0.86 

 
     1.8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

        จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร 
 

จำนวนนักศึกษา 
 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ตาก ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 20 
สมุทรสาคร การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 10 

 
      1.8.4 หลักสูตรฝกอบรม 

        วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของชุมชน 
ดานตาง ๆ ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะนำไปสูการเทียบโอนหนวยกิต 
กับการศึกษาในระบบไดอนาคต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชาชนท่ีรับบริการหลักสูตรฝกอบรม
ดานวิชาการและดานอาชีพ จำนวน 9,986 คน คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 124.82 ของเปาหมาย  
จำนวน 8,000 คน  
  



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 20 

 

  จำนวนผูรับบริการหลักสูตรฝกอบรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน ผูรับบริการ 
ผูสำเร็จ 

จำนวน (คน) % ตอผูรับบริการ 

 รวม 9,986 9,561 95.74 
1 แมฮองสอน 1,243 1,209 97.26 
2 พิจิตร 527 525 99.62 
3 ตาก 508 486 95.67 
4 บุรีรัมย 698 621 88.97 
5 มุกดาหาร 473 455 96.19 
6 หนองบัวลำภ ู 468 468 100.00 
7 สระแกว 301 283 94.02 
8 อุทัยธานี 475 475 100.00 
9 ระนอง 496 481 96.98 
10 นราธิวาส 200 200 100.00 
11 ยะลา 488 456 93.44 
12 ปตตาน ี 307 254 82.74 
13 สตูล 434 427 98.39 
14 สมุทรสาคร 526 517 98.29 
15 ยโสธร 643 643 100.00 
16 พังงา 443 428 96.61 
17 ตราด 179 133 74.30 
18 แพร 424 375 88.44 
19 สงขลา 502 482 96.02 
20 นาน 651 643 98.77 
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การพัฒนาอาชีพและการสรางความเขมแข็งชุมชน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

 

 
 
 
 

    

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคกลาง/ตะวันออก จุดเนนตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคจะดำเนนิการในมิติทีเ่กี่ยวของกับ ดานนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตรและผลไม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จุดเนนตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคจะดำเนินการในมิติที่เก่ียวของกับ ดานทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ดานฝกอบรมพัฒนา

อาชีพและรายไดของคนยากจน 

ภาคใตอันดามัน จุดเนนตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคจะดำเนินการในมิติที่เก่ียวของกับ ดานทองเที่ยวเพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวของภาค 

ภาคใตชายแดน  จุดเนนตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคจะดำเนินการในมิติที่เกี่ยวของกับ ดานการแปรรูปผลิตภัณฑดานการเกษตรและการสรางตราสินคา 

 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน : สถาบันการเรียนรูเกษตรอินทรีย (สระแกว) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ

ชุมชน : กะป สบัปะรด อาหารพ้ืนบาน/อาหารซอง (ตราด) (สมุทรสาคร : กะป เกลือทะเล) 

 การจัดการความรูดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน : การทองเที่ยวโดยชุมชนบานเนินทราย ชุมชน 
บานแหลมงอบ (ตราด) 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (วัฒนธรรมชนเผา) (มุกดาหาร) โครงการยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม (บุรีรัมย หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร) 

 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑถ่ัวลิสง (มุกดาหาร)  

 การจัดการความรูดานเกษตรอินทรีย/เกษตรผสมผสาน : บุรีรัมย หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร 

 การฝกอบรมพัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (บุรีรัมย หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร) 

ภาคใตชายแดน   
 การศึกษาเพ่ือความม่ันคง : การสงเสริมอาชีพและสรางสังคมพหุวัฒนธรรม ใหเปนกลไกการแกปญหาความม่ันคงและสรางโอกาสทางการศึกษา 

(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา) 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : การทองเที่ยวโดยชุมชนบานพะโคะ บานทรายขาว (สงขลา) การทองเที่ยวโดยชุมชนสุคิรินทร (นราธิวาส) 

 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน/สรางตราสินคา : การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑหัตถกรรมกระจูด (นราธิวาส) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับ
การผลิตและการแปรรูปผึ้งชันโรง (สงขลา) การยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเล (นราธิวาส ปตตานี) 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกทั่วไป (นราธิวาส ยะลา ปตตานี) 

ภาคใตอันดามัน 
 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : การสรางและสงเสริมวัฒนธรรมชุมชนการแตงกายแบบด้ังเดิม-บะบา ญะหญา (ระนอง) 

 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน : อาหารพ้ืนบาน (พังงา) อาหารพ้ืนเมืองอันดามัน (สตูล) 

 ดานเกษตรอินทรีย/เกษตรผสมผสาน : การพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงในชุมชนบานกะปง (พังงา) 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว : สรางมัคคุเทศกทุกประเภท การทองเที่ยวชุมชนรองรับอุทยานธรณีโลกสตูล (สตูล) พัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศกทั่วไป (บัตรบรอนซเงิน) (ระนอง)  

 การฝกอบรมภาษาประเทศพ้ืนบาน : หลักสูตรอบรมทักษะภาษาพมา (ระนอง) 

 ยกระดับฝมือแรงงาน : ศูนยทดสอบฝมือแรงงานดานคอมพิวเตอร (สตูล) 

 ดานทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศูนยไทใหญศึกษา (แมฮองสอน)   
ศูนยเรียนรูหออัตลักษณนานศึกษา (นาน) 

 การจัดการความรูดานผูสูงอายุ :  โรงเรียนผูสูงอายุ (แพร) การอบรมอาชีพผูดูแลผูสูงอายุ (นาน) 

 ยกระดับฝมือแรงงาน : ศูนยทดสอบฝมือแรงงานดานอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑไมสัก (แพร) 

 การจัดการความรูดานสิ่งแวดลอม : โครงการปลูกปา - นาน  

 สาธารณสุขชุมชน : การแพทยแผนไทย หลักสูตรอบรมพนักงานสุขภาพชุมชน (ตาก) 

 การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐคนรุนใหม (พิจิตร อุทัยธานี) 

 การจัดการความรูดานผาพ้ืนเมือง : พัฒนาและยกระดับผาพ้ืนเมือง (อุทัยธานี) 
 

ภาคเหนือ จุดเนนตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จะดำเนินการในมิติที่เก่ียวของกับ  ดานทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

 ดานผูสูงอายุ ดานฝมือแรงงาน ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ  



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 22 

ตัวอยางเครือขายการบริการทางวิชาการพัฒนาอาชีพและสรางความเขมแข็งชุมชนท้ังในและตางประเทศ 

 
 
 

    
 

  

 
 

  

 
 

 

  

ภาคใตชายแดน   

 ความรวมมือกับ OKMD พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทำมาหากิน เรื่อง ไกฆอและ (วชช.ปตตานี)  การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
มุสลิม และการเลี้ยงผึ้งชัณรงค (วชช.สงขลา)  

 การจัดการศึกษา และพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาความม่ันคงในพ้ืนที่ภาคใต (4 วชช.) 

ภาคใตอันดามัน 

 ความรวมมือกับ OKMD พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทำมาหากิน เรื่อง ชางปกผาปาเตะ ชางตัดเย็บเสื้อผา 
กาบายา  (วชช.สตูล)  

 ความรวมมือกับสาธารณสุขจังหวัดในการจัดทำหลักสูตรนวดแผนไทย และการอบรมมัคคุเทศก กับกรมการทองเที่ยว 

 ความรวมมือที่ตอบสนองยุทธศาสตรจังหวัด (ระนอง พังงา) 

 ความรวมมือกับ OKMD พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทำมาหากิน เรื่อง ขุมทรัพยจากไผตงศรีปราจีน เรื่อง 
ปลูกผักดวยแปลงยกระดับตามมาตรฐาน (วชช.สระแกว) เรื่อง สไบรามัญ (วชช.สมุทรสาคร) เรือ่ง กะปเคยเมืองตราด (วชช.
ตราด)  

 การวิจัย/พัฒนาหลักสูตรตามบริบทของพ้ืนที่ : พัฒนาหลกัสูตร พัฒนาอาชีพ และพัฒนานวัตกรรมชุมชน (วชช.อุทัยธานี 
รวมกับ อบต.ในอำเภอบานไร จ.อุทัยธานี) การศึกษารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑแบบครบวงจร (วชช.ตราด กับ ม.พะเยา 
และสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) การสืบสานศิลปวัฒนธรรม นอมนำภูมิปญญาชุมชน จ.ตราด (วชช.
ตราด กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล) 

 ยกระดับฝมือแรงงาน : ระหวาง วชช. กับสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 

  

 ความรวมมือกับ OKMD พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทำมาหากิน เรื่อง การปลูกขาวภูเขาไฟอินทรีย และ 

เรื่อง ชางมัดหม่ีและยอมผาซิ่นตีนแดง (วชช.บุรีรัมย) เรื่อง อม : ไมหอม ปลูกงายสรางรายได  การแปรรูปสมุนไพรเพ่ือการ
บริโภค ชาขาวพ้ืนบาน การปลูกถ่ัวลิสงพืชหมุนเวียนเพ่ือสรางรายได (วชช.มุกดาหาร)  

 ความรวมมือกับ OKMD พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทำมาหากิน เรื่อง ยอมผาหอมออรแกนิค เมืองแพร (วชช.แพร) 
เรื่อง ปลูกขาวออรแกนิคสายพันธุน้ำตาลต่ำ (วชช.พิจิตร)  

 การวิจัย/พัฒนาหลักสูตรตามบริบทของพ้ืนที่ : หลักสูตรการจัดการทรัพยากรปาไม (วชช.แพร กับ ม.แมโจ-แพร เฉลิม 
พระเกียรติ) การวิจัยผามัดยอมสีธรรมชาติจากไมสัก (วชช.แพร กับ มทร.พระนคร)  หลักสูตรอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน (วชช.
แพร กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร) 

 การจัดการความรู/การอบรมหลักสูตรดานผูสูงอายุ (วชช.นาน กับ ชมรมผูสูงอายุ ในจังหวัดนาน)  

 ยกระดับฝมือแรงงาน : ระหวาง วชช. กับสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดแมฮองสอน พิจิตร แพร ตาก นาน 
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สวนท่ี  3 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2561  

เพ่ือปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2561 

แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา   
1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
1.มีหลักสูตรจำนวนมาก  
ไมผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร สาเหตุหลักมาจาก
อาจารยประจำหลักสูตรที่มี
ตนสังกัดจากสวนงานอื่น  
ซ่ึงไมสามารถเปนอาจารย
ประจำหลักสูตรได สถาบัน
ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหหลักสูตร  
ในการสรรหาอาจารย
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑและ
สามารถอยูดูแลหลักสูตรได
ตลอดการจัดการเรียน 
การสอน 
 
 

สถาบันฯ กำหนดแนวทาง
การใหบุคคลภายนอก 
มาปฏิบัติหนาที่อาจารย
ประจำหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญา 

1. การประชุม 
สภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
2. การสราง 
ความเขาใจในการจัด
การศึกษาและ 
การบริหารจัดการ
หลักสูตรอนุปริญญา
แกผูบริหารและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 
 

1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได
ใหคำแนะนำในการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เปน
บุคคลภายนอกมาทำหนาที่อาจารยประจำ
หลักสูตร ใหมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรโดยการจัดทำขอตกลง
ในการอุทิศเวลาในการทำหนาทีอ่าจารย
ประจำหลักสูตรโดยไมรับคาตอบแทน 
2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ใหการอนุโลมคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา  
โลจิสติกส วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่มีลักษณะเปน 
สหวิทยาการโดยบูรณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
วิศวกรรมขนสงและหลักสูตรสาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร 
เนื่องจากปจจบุันสาขาวิชาทางดาน
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มีความ
หลากหลายซ่ึงเปนมิติทางการพัฒนาก็มี
ความสัมพันธกับสาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น 
 

สภาวิชาการ
สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน 
คร้ังที่ 
4/2563 
วันที่ 22
กรกฎาคม 
2563 
สภาวิชาการ
สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน  
คร้ังที่ 
2/2562 
วันที่ 18 
มีนาคม 
2563 
 
 
 

กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย 

2. การจัดทำรายงาน
หลักสูตร ผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร พบวาอาจารย
ประจำหลักสูตร ยังมีสวน
รวมนอย และยังขาดความรู
ความเขาใจในการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
สถาบันควรเรงสงสริมความ
รูความเขาใจใหอาจารย
ประจำหลักสูตรจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรได 
 

การสรางความรูความ
เขาใจใหกับอาจารยประจำ
หลักสูตรอนุปริญญา 
ในการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)  
การสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับวิทยาลัยชุมชน 
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา 
 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อผูเรียนศตวรรษ 
ที่ 21 
ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 
2563  

สถาบันฯ ไดกำหนดใหวิทยาลัยชุมชนจดั
โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตร
อนุปริญญา  
โดยสงเสริมการความรูความเขาใจแก
อาจารยผูสอนในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฺฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF 
 

ต.ค. 2562 กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย 
และวิทยาลัย
ชุมชน 
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ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2561 

แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3. หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนบางหลักสูตร 
พบผูเรียนลดลง และไม
ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน สถาบันควร
พิจารณาสงเสริมใหวิทยาลัย
สามารถสรางหลักสูตร 
เพื่อตอบสนองทองถิ่นและ
สงเสริมการมีงานทำโดย
อาศัยความเชีย่วชาญ 
ของอาจารยและความ
รวมมือของบุคลากร 
ในทองถิ่น การดำเนินการ
ดังกลาวจะทำใหเกิด
หลักสูตรที่ทันสมัย และตรง
กับความตองการของชุมชน 

การติดตามผูสำเร็จ
การศึกษา และการศึกษา
วิเคราะหสาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษา 
ในเชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

การจัดทำรายงาน
สถิติการจัดการศึกษา
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำป 
2563 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามที่
สภาสภาบันวิทยาลัยชุมชนใหขอเสนอแนะ
ในการวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
โดยใหทบทวน และปรับปรุงระบบขอมลู
นักศึกษาต้ังแตแรกเขาจนสำเร็จการศึกษา
รวมทั้งศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของ
นักศึกษา เพือ่ใหขอมูลมีความถูกตองและ
สมบูรณ และเปนขอมูลสำหรับผูบริหารใน
การวางแผนและกำหนดทิศทางการบริหาร
การศึกษาและการพัฒนาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

สภาสถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน คร้ัง
ท่ี 1/2563 
วันที่ 14 
มกราคม 
2563 และ
เอกสาร 
รายงาน
เร่ือง สถิติ
การจัด
การศึกษา
ของสถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน  
มีนาคม 2563 

กองแผนงาน
และ
งบประมาณ 

4. สถาบันควรสงเสริมให
วิทยาลัยตาง ๆ เปดสอน
รายวิชา ที่สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่นใหมากขึ้น 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจ 
ในทองถิ่น และสรางความ
ผูกพันระหวางผูเรียนและ
วิทยาลัยตลอดจนสถาบันได
อีกทางหนึ่ง 

การสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับวิทยาลัยชุมชน  
ในการพัฒนาหลักสูตร
อนุปริญญา และการเรียน
การสอนระดับอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร 
จากความตองการของ
ชุมชนและเอื้อตอ 
การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 
  

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อผูเรียนศตวรรษที่ 
21  
ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 
2563 
 
 
 

สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณให
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม
และการปรับปรุงหลักหลักสูตรเกาที่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตรโดยใหวิทยาลัยชุมชน
พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
ชุมชนและเอื้อตอการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง  

ต.ค.2562  กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย 
และวิทยาลัย
ชุมชน 

1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การจัดทำแผนการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ยังไมเชื่อมโยงกับแผน 
กลยุทธของสถาบัน  
นอกจากนี้การกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานดานการ
พัฒนานักศึกษายังไมพบ
การประเมินความสำเร็จ
ของโครงการอยางเปน
รูปธรรม 

การสรางความรูความ
เขาใจใหกับบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานพัฒนา
กิจการนกัศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 
ในการจัดทำแผนงาน
โครงการ ใหเชื่อโยงกับ
แผนกลยุทธและการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อผูเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21และ
ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0  
 
 
 
 
 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีการชี้แจงและสรางความเขาใจใหกบั
เจาหนาที่ดานงานกิจการพัฒนานกัศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แหง เกี่ยวกบั
การจัดทำแผนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบนั
วิทยาลัยชุมชนในการประชุมการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน สงเสริมให
วิทยาลัยชุมชนจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ใหสอดคลองกับประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่ือง แนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
2562 และสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF 

ต.ค.- พ.ย. 
2562 

กองสงเสริม
กิจการ
วิทยาลัยชุมชน 
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ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2561 

แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ใหคำแนะนำ ใหคำปรึกษาดานงานกจิการ
นักศึกษาและมีการกำกบัการรายงานผล
การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ทุก ๆ 
ไตรมาส  
ต้ังแตไตรมาสที่ 1 - 4 โดยการรายงาน
ผานระบบฐานขอมูลการบริหารโครงการ
ตามพันธกจิของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. สถาบันควรสนับสนุน
สงเสริมใหจัดหา
งบประมาณ จากแหลงทุน
ภายนอกที่มีความหลากหลาย 
มาสรางงานวิจัยที่ใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ทองถิ่น หรือกำหนด
นโยบายใหวิทยาลัยชุมชน
ในแตละพื้นที่จัดหาแหลง
งบประมาณในทองถิ่น  
เพื่อพัฒนางานงานวจิัยให
เกิดประโยชนกบัทองถิ่นนั้น
อยางแทจริง 

สถาบันฯ สนับสนุนให
วิทยาลัยชุมชนทำวิจัยเพือ่
การพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
สถาบันฯ สนับสนุนให
วิทยาลัยชุมชนไดพัฒนา
แผนงานโครงการวิจัย 
นวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อผูเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 และ
ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0  
โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม 
สำนักงานคณะ
กรรมกรสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม
(สกสว.) 

สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณใหกบั
วิทยาลัยชุมชนที่เสนอแผนการดำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพฯ ในการจดัทำวจิัย 
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
โครงการวิจัยที่ไดรับทุน 
จากหนวยงานภายนอก สกสว.  
จำนวน 3 โครงการ 
1. โครงการการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร จังหวัดสระแกว 
2. โครงการรูปแบบการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพํมนาคุณภาพชีวิตและ
ผลิตภัณฑพื้นเมืองเพื่อการทองเที่ยวใน
จังหวัดยโสธร 
3. โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนอยางมีสวนรวม 
เพื่อรองรับการทองเที่ยวชุมชน 
ไทล้ือ อำเภอปว จังหวัดนาน 
 

ต.ค.2562 
 
 
 
 
 
2 มี.ค.2563 
- 30 ก.ย.
2563 

กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัยและ
วิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 

2. สถาบันควรสงเสริม
สนับสนุนใหพัฒนานักวจิัย
หนาใหม รวมทั้งจัดหาแหลง
ทุนภายในสำหรับนักวิจัยรุน
ใหมใหเรียนรู และสราง
ศักยภาพดานงานวิจัย  
เพื่อจะเปนนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในอนาคต 

สถาบันฯ อบรมใหความรู
ทักษะดานการวจิัย 
แกนักวิจัยรุนใหม ใหกับ
บุคลากรของวิทยาลัย
ชุมชน 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
โจทยวิจัยเชิงพื้นที ่

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนา
โจทยวิจัยเชิงพื้นที่  
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2563 โดยใช
วิทยาลัยชุมชนสระแกวเปนพื้นที่ศึกษา 
โดยผูเขารวมประชุมสามารถพัฒนาโจทย
วิจัยเชิงพื้นที่ ไดความรูหลักการ และ
เทคนิคการพัฒนาโจทยวิจยัรวมกับชุมชน 
และสามารถกำหนดโจทยวิจยัที่สอดคลอง
กับนโยบายการวิจัยของประเทศและเนน
บริบทของ 
แตละชุมชน 

ส.ค.2563 กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัย 

3. สถาบันควรอำนวยความ
สะดวกในดานการจดอนุ
สิทธิบัตร และสิทธิบัตร 
ที่เกิดขึ้น และใหคำปรึกษา
ดานการบริหารจัดการเชิง
พาณิชย 

สถาบันฯ สงเสริมและ
ประสานงานในการสะดวก
ในดานการจดลิขสิทธิ ์    
อนุสิทธิบัตรและสิทธบิัตร 
และใหคำปรึกษาดานการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย 

การจดลิขสิทธิ์ในนาม
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

การแจงจดขอมูลลิขสิทธิ์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตอกรมทรัพยสินทางปญญา ชื่อ
ผลงาน THEPA HANDBOOK เที่ยวเทพา
เฮฮาจากเลขึ้นเขา-ไมเหงาจากเขาลงเล 

15 เม.ย.
2563                         

กองมาตรฐาน
การศึกษาและ
วิจัยและ
วิทยาลัยชุมชน
สงขลา 
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องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
3.1 ผลการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม 
1. สถาบันควรมีการกำหนด
นโยบายการบริหารวิชาการ 
และมีการกำกับติดตาม 
ใหวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการตามแผนบริหาร
วิชาการของวิทยาลัย 

สถาบันฯ กำหนดนโยบาย
การบริหารวิชาการ  
และมีการกำกับติดตาม 
ใหวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการตามแผน
บริหารงานโครงการดาน
แผนงานบริการทาง
วิชาการของวิทยาลัยชุมชน 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2563  
 
 
 

1.กำหนดแนวทางการเสนอโครงการและ
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการฯ 
2.วิทยาลัยชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
หลักเกณฑที่สถาบันฯ กำหนด 
3.ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน โดยใหวิทยาลัยชุมชนรายงานผล
การดำเนินงานผานระบบบริหารโครงการ
ตาม 
พันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน  
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมและ
สรุปผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ต.ค.- พ.ย. 
2562 

กองแผนงาน
และ
งบประมาณ 
และวิทยาลัย
ชุมชน 

2. สถาบันควรจัดหาแหลง
ทุนจากภายนอก เชน 
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อ
ใหบริการวิชาการที่ตรงกับ
ศักยภาพของวทิยาลัยและ
ควรหาแนวทางสนับสนุนให
การจัดบริการวิชาการ 
ในหลากหลายรูปแบบ  
ทั้งในสวนของการหารายได
เชิงพาณิชย และการจัด 
เพื่อบริการแบบใหเปลาหรือ
คาลงทะเบียนในราคาถูก   

สถาบันฯ สงเสริม 
ใหวิทยาลัยชุมชน 
ใหการบริการทางวิชาการ
แกชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลายโดยออก
ระเบียบฯ ใหเอื้อในตอการ
ดำเนินงานดานบริการ
วิชาการของวิทยาลัยชุมชน 

การจัดทำระเบยีบ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนวาดวย 
การใหบริการวิชาการ  
พ.ศ. 2563 

1.สถาบันฯ กำหนดเปาหมายตัวชีว้ัด
ผลผลิตโครงการ - รายการประจำป
งบประมาณ 2563 จำแนกตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนดานการบริการ
วิชาการแกสังคม 
2. วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำ
แผนงานโครงการการบริการวชิาการที่
หลากหลายตามศักยภาพกำลังคนในชุมชน
โดยใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอก  

ต.ค.2562 
และ 
19 พ.ค.
2563  

กองแผนงาน
และ
งบประมาณ
และกอง
อำนวยการฯ 

องคประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายดานการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ควรนำแผนกลยุทธดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมมาเปน
ปจจัยหลักในการถายทอด
นโยบายไปยังผูปฏบิัติ และ
ควรกำหนดเปาหมายให
วิทยาลัยชุมชนแตละแหง ๆ 
ไดสรางองคความรูดาน
ศิลปะและวัฒนะรรม 
เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสาน 
สรางสรรค สงเสริม 
และพัฒนางานดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหจรรโลง
อยูในพื้นที่และเปนทีย่อมรับ
ของประชาชนโดยทัว่ไป   

สถาบันฯ สงเสริม 
ใหวิทยาลัยชุมชนสรางองค
ความรูดานศิลปะและ
วัฒนะธรรมเพื่อเปนการ
อนุรักษ สืบสาน 
สรางสรรค สงเสริมและ
พัฒนางานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น   

แผนดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและแผนปฏบิัติ
ราชการประจำป 
2563  

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีการชี้แจงและสรางความเขาใจใหกบั
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 
แหงเกี่ยวกับการจัดทำแผนดานการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและแผนปฏบิัติราชการประจำป 
2563 ใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนสงเสริมให
วิทยาลัยชุมชนจัดโครงการ/กจิกรรม ทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการใช
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนา
นักศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการ
เสริมสราง การทะนุบำรุงศิลปะและ

ต.ค. 2562 กองสงเสริม
กิจการ
วิทยาลัยชุมชน 
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ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2561 

แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น และ
สามารถสรางองคความรูใหแกชุมชน 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ใหคำแนะนำ ใหคำปรึกษาดานการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมกีารกำกับ
การรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนทุกไตรมาส เร่ิมต้ังแตไตรมาสที่ 1 
ของปงบประมาณ 
4. การรายงานผลการดำเนินงานผาน
ระบบขอมูลการบริหารโครงการตาม 
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. สถาบันควรนำตัวบงชี้
ของเปาประสงค ในแผน 
กลยุทธนำเสนอผูรับผิดชอบ
ในแตละภาระงานเพื่อนำไป
เปนปจจัยหลักในการทำ
แผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
โดยนำมาดำเนินการเปน
แผนปฏิบัติการประจำป 
นอกจากนั้นสถาบันควรนำ
แผนกลยุทธมาจัดทำแผน
กลยุทธทางการเงินเพื่อ
วางแผนในการจัดหาจัดสรร
งบประมาณ ตามภารกิจ
อยางเหมาะสมเพือ่
ขับเคล่ือนแผนกลยุทธ 
นอกจากนั้นสถาบันควรมี
การติดตามผลลัพธของ 
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจำปทกุตัวบงชี้วา
สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

 สถาบันไดนำตัวบงชี้ของ
เปาประสงคในแผนกล
ยุทธ มาจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป และ
จัดทำคำของบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 
2564 
 

1. พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดรับ

จัดสรรงบประมาณ

ตามเปาประสงคของ

แผนกลยุทธฯ 

2. ยังไมมีการจัดทำ

แผนกลยุทธทาง

การเงิน แตมีการ

จัดทำแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป

ควบคูไปกับการ 

จัดทำแผนการใช

จายเงินรายได   

3. ฝายบริหารไดมี
การหารือแนว
ทางการจัดทำแผนกล
ยุทธทางการเงินของ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยคาดวาจะ
ดำเนินการไดแลว
เสร็จในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

การดำเนินการงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 
2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการ
นำยุทธศาสตรของสถาบันฯ ไปสูการ
ปฏิบัติตามเปาหมาย แนวทางการ
ดำเนินงานและแผนงาน/โครงการกิจกรรม
ภายใตยุทธศาสตรของสถาบันฯ  

ป 
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

กองแผนงาน
และ
งบประมาณ 

2. สถาบันโดยผูรับผิดชอบ
ดานการเงิน ควรหากลวธิ ี
ในการคำนวณตนทุน 
ตอหนวยของหลักสูตร 
อยางเหมาะสม เพื่อแจงให
ผูรับผิดชอบในดานการเงิน
ของวิทยาลัยชุมชนแตละ
แหง สามารถนำตนทุน
ทางการเงินมาวิเคราะห 

สถาบันฯ กำหนดให
ผูรับผิดชอบดานการเงิน 
กำหนดหลักเกณฑ 
ในการคำนวณตนทุน 
ตอหนวยของหลักสูตร
อยางเหมาะสม 
 
 

1. สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจัดทำคำส่ัง
แตงต้ังคณะทำงาน
ติดตามการ
ดำเนินงานวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน 
ของวิทยาลัยชุมชน 
 
 

1.สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำแผนการ
ติดตามการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของ
วิทยาลัยชุมชน ตามพระราชกฤษฎกีาวา
ดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 21)  
 
 
 
 

คร้ังที่ 
1/2563 
วันที่ 30 
มิถุนายน 
2563 
คร้ังที่ 
2/2563 
วันที่ 6 

กองคลังและ
บริหาร
สินทรัพย 
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ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2561 

แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

หาตนทุนตอหนวยของแต
ละวิทยาลัยโดยพิจารณา
ภาระงานอาจารยผูสอน 
และจัดสรรงบประมาณตาม
ภารกิจอยางเหมาะสม  
ทั้งนี้ ใหสามารถวิเคราะห
ตามภารกจิของวิทยาลัย
ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่ม
โอกาสในการแขงขัน 

 
2. สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนไดจัดอบรม
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดทำบัญชีตนทุน
ผลผลิตของวิทยาลัย
ชุมชนจัดประชุม
ชี้แจงใหกับวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง20 แหง 
 
 

 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกำหนด 
แนวทางการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต  
เพื่อวิเคราะหขอมูลทางการเงินของ
วิทยาลัยชุมชน 
 
3. วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แหง  
ไดรางรายงานการจัดทำบัญชีตนทุน 
ตารางการจัดทำบญัชีตนทุน และแนวทาง
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

สิงหาคม 
2563 
คร้ังที่ 3 
วันที่ 13-14 
สิงหาคม 
2563 
คร้ังที่ 4 
วันที่ 24-25 
สิงหาคม 
2563 
คร้ังที่ 5 
วันที่ 16 
กันยายน 
2563 
วันที่ 17-18 
กันยายน 
2563 

3. สถาบันควรสรางความรู
ความเขาใจแนวทาง
ดำเนินการดานการบริหาร
ความเส่ียงอยางเปนระบบ 
โดยดำเนินการจัดทำความ
เส่ียงในประเด็นที่สำคัญ 
โดยวิเคราะหโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นวาเปน
ความเส่ียงที่จำเปนหรือไม 
และควรมีการนำความเส่ียง
มาวางแผนบริหารความ
เส่ียง กำกับ ติดตามผลลัพธ
และดำเนินการใหความ
เส่ียงนั้น ๆ ลดลงจากเดิม 

สถาบันฯ กำหนดแนวทาง
ดำเนินการดานการบริหาร
ความเส่ียงอยางเปนระบบ 
โดยดำเนินการจัดทำความ
เส่ียงในประเด็นที่สำคัญ 
โดยวิเคราะหโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นวาเปน
ความเส่ียงที่จำเปนหรือไม 
และควรมีการนำความ
เส่ียงมาวางแผนบริหาร
ความเส่ียง กำกับ ติดตาม
ผลลัพธและดำเนินการให
ความเส่ียงนั้น ๆ ลดลงจาก
เดิม 

1. สถาบันกำหนดให
มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ควบคุมภายใน 
และการบริหารความ
เส่ียง ในแผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อ
สรางความรูความ
เขาใจกับบุคลากร
วิทยาลัยและ
สำนักงาน 

1. สถาบันจัดทำสรุปแนวทาง 
การประเมินและจัดทำรายงานการประเมิน
การควบคุมภายใน เพื่อสรางความเขาใจ
การประเมินผลการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเส่ียง เพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากรวิทยาลัยและสำนักงาน  
2. แผนบริหารจัดการความเส่ียงของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. วิทยาลัยและกอง/หนวยวิเคราะหความ
เส่ียงและระบุปจจยัเส่ียงภายในและ
ภายนอก ในแตละภารกิจ โดยหาคา
คะแนนโอกาสและคาผลกระทบ เพือ่หา
คาระดับความเส่ียงและกำหนดกจิกรรม
ควบคุมความเส่ียง 
4. นำผลการประเมินความเส่ียงของ
วิทยาลัยและกอง/หนวยมาวิเคราะห และ
ประมวลผลเปนการประเมินความเส่ียงใน
ภาพรวมของสถาบัน และจัดทำแผน
บริหารจัดการความเส่ียงของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตุลาคม 
2562 - 
กันยายน 
2563 

กองแผนงาน
และ
งบประมาณ  

4. สถาบันตองสรางความ
เขาใจใหบุคลากร 
ในวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 

 สถาบันงสรางความเขาใจ
ใหบุคลากรในวิทยาลัย
ชุมชนทุกแหง ใหมีความ

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสงเสริมให
บุคลากรของ

1. วิทยาลัยชุมชน และกอง/หนวยภายใน
สำนักงาน รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดการ

ต.ค. 2562 กองแผนงาน
และ
งบประมาณ 
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ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  
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แนวทางการปรบัปรุง/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ใหมีความเขาใจในดาน 
การจัดการความรูอยางเปน
ระบบ และควรทำหนาที่
สรางกำลังใจ สงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากร 
ในวิทยาลัยชุมชนสามารถ
พัฒนาดานการจัดการ
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
และควรสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการจัดประชุม 
ดานการจัดการความรู  
มีการประกวดการ
ดำเนินงานดานการจัดการ
ความรู เพื่อสงเสริมให
วิทยาลัยดำเนินการดานการ
จัดการความรูอยางตอเนื่อง
ตามพันธกจิที่สำคัญดาน
การผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 

เขาใจในดานการจัดการ
ความรู และสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากร 
ในวิทยาลัยชุมชนสามารถ
พัฒนาดานการจัดการ
ความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  
และควรสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการจัดประชุม 
ดานการจัดการความรู  
มีการประกวดการ
ดำเนินงานดานการจัดการ
ความรู เพื่อสงเสริมให
วิทยาลัยดำเนินการ 
ดานการจัดการความรู
อยางตอเนื่องตามพันธกิจ 
ที่สำคัญดานการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย 

สำนักงานและ
วิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการ  
ดานการจัดการ
ความรู โดยกำหนด
เปนตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับ
วิทยาลัยชุมชนและ
ระดับสำนักงาน เปน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
โดยระดับความสำเร็จ
ของการจัดการ
ความรูของวิทยาลัย
ชุมชน และกอง/
หนวย ภายใน
สำนักงานสถาบันฯ  

ความรู ตอสำนกังานสถาบันในรอบ 9 
เดือน และ 12 เดือน   
2. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
ประจำปงบประมาณ ตามแบบฟอรมที่
กำหนด 
3. กอง/หนวย ภายในสำนกังานสถาบัน 
จัดกิจกรรมการจัดการความรู โดยมีการ
ถายทอด และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการนำเสนอ 6 กอง/
หนวย จำนวน 8 เร่ือง  
4. สรุปผลรายงานผลการจัดการความรูใน
ภาพรวมของสถาบัน 

5. สถาบันควรพัฒนาใหทกุ
วิทยาลัยเขาใจแนวทาง 
การจัดทำการบริหาร
บุคลากร (HRM)  
และการวางแผนพัฒนา
บุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การพัฒนาบุคลากร (HRD) 
เพื่อใหบุคลากรทุกคนทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนไดทราบเสนทาง
เดินของตำแหนงงาน 
(Career Path) และ
สามารถสรางขวัญและ
กำลังใจของบุคคลเพิ่มขึ้น 

สถาบันฯ กำหนดแนวทาง
การจัดทำการบริหาร
บุคลากร (HRM)  
และการวางแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 
 
 

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ 
การเปนผูบริหารของ
วิทยาลัยชุมชน  
2. โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ราชการใหม 
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
3. โครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเตรียม
ผลงานทางวิชาการใน
การเล่ือนวิทยฐานะ
เปนครูชำนาญการ
พิเศษ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนออกแบบสำรวจ
ความตองการฝกอบรมของบุคลากรที่ตรง
กับเปาหมายเชิงกลยุทธในประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผูบริหารมีความพรอม 
ในการกาวขั้นสูการเปนผูบริหารของ
วิทยาลัยชุมชนมืออาชีพ 
3. พนักงานราชการใหมไดความรู ความ
เขาใจโครงการสราง นโยบาย หลักการ 
ปรัชญา ภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีผลงานทางวิชาการและเล่ือน 
วิทยฐานะเปนครูชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 17 - 
21 ก.ค.63 
 
วันที่ 29 - 
31 ม.ค. 63 

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 
 

  



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 30 

สวนท่ี  4 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการประกันคุณภาพการตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 

การดำเนินงานในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวของ 

1. การจัดการศึกษา  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 

1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของ
ขาราชการครู 

คาเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 

1.3 การพัฒนานักศึกษา เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ี
นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 งบประมาณในการดำเนนิงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน 

คาเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 

2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

คาเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 

3. การบริการวิชาการ  3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
4. การทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5. การบริหารจัดการ  
 

5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

5.2 ผลการบริหารงานของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

คาเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแหง 
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องคประกอบที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ  

 
 
คะแนนท่ีได  = 

 

เกณฑการประเมิน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีวิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ  
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววิภาดา ศิริวัฒน (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย)) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวมนัสวี ธนะปด 

        นางสาวอารยีา มาลาวงษ 
 

ผลการดำเนินการ  
 ในปการศึกษา 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจำนวน 33 หลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 17 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 หลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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 (1) หลักสูตรอนุปริญญา  
  (1.1) สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
  (1.2)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  (1.3)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  (1.4)  สาขาวิชาการบัญชี 
  (1.5)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  (1.6)  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป/การจัดการ 
  (1.7)  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
  (1.8)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  (1.9)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
  (1.10)  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน 
  (1.11)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1.12)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน/การจัดการโลจิสติกส 
  (1.13)  สาขาวิชาการทองเท่ียว 
  (1.14)  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
  (1.15)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  (1.16)  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน/รัฐประศาสนศาสตร 
  (1.17)   สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป 
  
 (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  (2.1) อุตสาหกรรม  เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต)  
      ไฟฟา (ไฟฟากำลัง)  
     เทคนิคโลหะ (เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ) 
     อิเล็กทรอนิกส (อิเล็กทรอนกสอุตสาหกรรม) 
   (2.2) บริหารธรุกิจ   การบัญชี (การบัญชี)  
       คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  (2.3)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  
 (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   (3.1) อุตสาหกรรม    ยานยนต (ชางยนต) 
        ไฟฟากำลัง (ไฟฟากำลัง) 
        อิเล็กทรอนิกส (ชางอิเล็กทรอนิกส) 
        โครงสราง (ชางเชื่อมโลหะ) 
   (3.2) พาณิชยกรรม   การบัญชี (การบัญชี) 
        คอมพิวเตอรธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  (3.3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  

 (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  (4.1) การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (4.2) ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 
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หลักสูตรอนุปริญญา 

หลักสูตรสาขาวชิา 
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สิ่ง
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รเ
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คะแนน
ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
1. วิทยาลัยชมุชนแมฮองสอน            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 1.67  4.04 2.00  3.00 2.00  2.00 2.00 4.50 2.00 2.58 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 2.00 4.00  2.00  4.00 2.00  2.00  2.00  4.50  2.00  2.72 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 5.00 3.69 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.91 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ

จัดการ 
√ 5.00 3.85 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.82 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร √ N/A N/A 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.36 
6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 1.83 
2. วิทยาลัยชมุชนพิจิตร            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.86 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.26 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 2.00 3.03 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 5.00 4.23 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.86 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ N/A N/A 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.29 

3. วิทยาลัยชมุชนตาก            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.33 3.87 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.47 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 3.33 3.92 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.25 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 3.82 3.55 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.26 
4. สาขาวิชาการแพทยแผนไทย √ 4.37 4.20 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2.84 
5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ 5.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2.67 
4. วิทยาลัยชมุชนบรุีรัมย            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.36 4.48 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.34 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.06 4.56 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.40 
3. สาขาวิชาการบัญช ี √ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.14 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.23 4.50 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.53 
5. วิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 2.50 5.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.50 2.00 2.56 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.74 4.72 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.50 2.00 2.77 
3. สาขาวิชาการบัญช ี √ 3.13 4.64 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.50 2.00 2.59 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ x 0.00 5.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 3.50 2.00 1.94 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 4.55 4.82 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.50 2.00 2.76 

6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน/การจัดการโลจิสติกส 

√ 2.50 4.25 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.50 2.00 2.58 

6. วิทยาลัยชมุชนหนองบัวลำภ ู            
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.30 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.59 
2. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.33 4.16 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.72 
3. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน 
 
  

√ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.14 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 34 

หลักสูตรสาขาวชิา 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

  
กา

รก
ำกั

บม
าต

รฐ
าน

 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

  
ผูส

ำเ
ร็จ

กา
รศึ

กษ
า 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 3

  
นัก

ศึก
ษา

 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 4

 อ
าจ

าร
ย 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 5

  
หล

ักส
ูตร

 ก
าร

เรี
ยน

กา
ร

สอ
น 

แล
ะก

าร
ปร

ะเ
มิน

ผูเ
รีย

น 
  

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 6

  
สิ่ง

สนั
บส

นุน
กา

รเ
รีย

นร
ู 

คะแนน
ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
7. วิทยาลัยชมุชนสระแกว            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.43 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.49 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 3.98 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.44 
3. สาขาวิชาการบัญช ี √ 5.00 4.39 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.60 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.00 4.12 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.35 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 4.64 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ 5.00 3.40 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.38 
8. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธานี            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.10 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.96 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั x 5.00 4.67 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 2.91 
3. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ N/A N/A 2.00 N/A 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.33 

4. สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุชุมชน 

x 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.22 

9. วิทยาลัยชมุชนระนอง            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 3.46 4.71 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.69 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.38 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.71 
3. สาขาวิชาการบัญช ี √ 5.00 4.02 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.56 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 2.50 4.37 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.32 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 4.26 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.58 

6. สาขาวิชาการทองเที่ยว √ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.14 
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร √ N/A N/A 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.43 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.59 4.69 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.70 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.64 4.74 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.71 
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน √ 4.39 4.68 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.56 
4. สาขาวิชาการบัญช ี √ 4.20 4.29 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.61 
5. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.42 4.69 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.57 
6. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 4.17 4.68 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.54 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร √ 0.00 0.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 
8. สาขาการทองเที่ยว √ 0.00 0.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.14 
9. สาขาวิชาอิสลามศึกษา  √ 4.50 4.73 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.47 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.62 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.74 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.59 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.62 
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน √ 5.00 4.31 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.59 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 5.00 4.42 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.82 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 4.42 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.71 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร √ 5.00 4.22 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.91 
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1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
7. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.43 
8. สาขาวิชาอิสลามศึกษา √ 5.00 4.49 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.61 
12. วิทยาลัยชุมชนปตตานี            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 2.50 4.22 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.41 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 2.86 4.14 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.44 
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน √ 1.67 4.50 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 2.00 3.02 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 3.00 4.38 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.82 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 2.78 4.28 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.34 

6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ 5.00 4.32 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 5.00 4.00 3.59 
7. สาขาวิชาอิสลามศึกษา √ N/A N/A 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.43 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.46 4.75 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.80 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.78 4.69 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.27 
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน √ 4.58 4.76 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.70 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 4.62 4.65 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.92 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ √ 4.58 4.70 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.81 
6. สาขาวิชาการทองเที่ยว √ 4.67 4.70 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.93 
7. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.58 4.69 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.92 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 2.31 4.37 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.19 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.12 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.46 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ N/A N/A 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.29 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 4.09 4.41 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.50 

5. เทคโนโลยีการเกษตร √ 5.00 4.37 N/A 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.17 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.05 4.15 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.50 4.00 3.63 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.49 4.56 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.95 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.44 4.33 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.50 4.00 3.81 
4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป √ N/A N/A 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.64 
16. วิทยาลัยชมุชนตราด            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.83 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.76 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 4.72 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.75 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 4.74 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.75 

5. สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป 
 
 
 
 

√ N/A N/A 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 
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1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
17.วิทยาลยัชมุชนสมุทรสาคร            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.10 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.50 3.00 3.62 
2. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 4.54 3.88 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.50 3.00 3.55 
3. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 3.88 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.49 

4. สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม √ 5.00 4.03 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.50 4.00 3.73 
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ N/A N/A 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 5.00 4.06 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 3.06 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 5.00 3.92 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.49 
3. สาขาวิชาการบัญช ี √ 5.00 4.10 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.40 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 5.00 3.90 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.38 
5. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 3.81 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.37 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร  √ 5.00 3.92 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 2.00 3.05 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา            
1. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น √ 4.03 4.72 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.53 
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ 4.53 4.70 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.58 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 3.75 4.71 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.61 
4. สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป/การ
จัดการ 

√ 5.00 4.75 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.64 

20. วิทยาลัยชุมชนนาน            
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั √ N/A N/A 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.86 
2. สาขาวิชาการบัญช ี √ 4.44 4.17 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.18 
3. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ √ 5.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.44 
4. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน √ 5.00 4.32 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.37 
5. สาขาวิชาการทองเที่ยว √ 5.00 4.14 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 2.00 3.24 
6. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน/รัฐประศาสนศาสตร 

√ 4.74 4.33 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.12 

คาเฉลี่ยรวม  3.62 3.62 2.84 2.20 2.90 3.18 2.81 4.55 2.95 3.30 
 

หมายเหต ุ: องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

1. จำนวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิ
ไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะไมต่ำกวาชำนาญการพิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย 
จำนวนอยางนอย 1 คน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
2. วิทยาลัยชมุชนพิจิตร            
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

           

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางาน
เทคนิคยานยนต 

√ 5.00 4.07 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.45 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟา  สาขางานไฟฟากำลัง 

√ 5.00 4.03 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.34 

3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญช ี

√ 5.00 4.10 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.01 

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

√ 4.38 4.41 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 2.98 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ 

√ N/A N/A 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส สาขางาน
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

√ 5.00 3.67 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.30 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ            
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานยานยนต สาขาวิชาชางยนต 

√ 5.00 4.26 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.47 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานไฟฟากำลัง สาขาวิชาชาง
ไฟฟากำลัง 

√ 5.00 4.36 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.37 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางาน
การบัญชี สาขาวิชาการบัญช ี

√ 5.00 4.44 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.94 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางาน
คอมพวิเตอรธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพวิเตอรธุรกิจ 

√ 4.38 4.28 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 2.96 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส 

√ 5.00 3.67 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.30 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานโครงสราง สาขาวิชาชางเชื่อม
โลหะ 
 
 
 
 
 
  

√ 5.00 4.83 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.43 
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หลักสูตรสาขาวชิา 
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1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
8. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธานี            
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

           

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางาน
เทคนิคยานยนต 

√ 5.00 4.40 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.04 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟา สาขางานไฟฟากำลัง 

√ 5.00 4.44 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.94 

3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญช ี

√ 5.00 4.47 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.94 

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

√ 5.00 4.42 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.05 

  5. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

√ N/A N/A 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 N/A 2.00 2.17 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ            
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานยานยนต สาขาวิชาชางยนต 

√ 5.00 4.47 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.94 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานไฟฟากำลัง สาขาวิชาชางไฟฟา
กำลัง 

√ 5.00 4.59 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.07 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางาน
การบัญชี สาขาวิชาการบัญช ี

√ 5.00 4.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.39 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางาน
คอมพวิเตอรธุรกิจ  สาขาวิชา
คอมพวิเตอรธุรกิจ 

√ 5.00 4.31 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.03 

  5. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ                     

√ N/A N/A 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 N/A 2.00 2.17 

คาเฉลี่ยรวม  4.26 3.71 2.36 2.41 2.00 2.41 2.45 4.00 2.64 3.01 

 
หมายเหต ุ: องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  
 1. คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษา มคีวามรูความสามารถทีต่รงหรือเหมาะสมกบัวิชาที่สอน 

2. การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป หรือการปรับปรุงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หลักสูตรสาขาวชิา 
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1.1 (3) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 
3. วิทยาลัยชมุชนตาก            
หลักสูตรประกาศนียบตัรสถาบัน
วิทยาลยัชุมชน 

           

1.  ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร √ N/A 4.38 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.92 
17.วิทยาลยัชมุชนสมุทรสาคร            
หลักสูตรประกาศนียบตัรสถาบัน
วิทยาลยัชุมชน 

           

1. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ √ 5.00 3.21 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.00 3.75 

คาเฉลี่ยรวม  2.50 3.80 2.50 2.00 3.00 2.50 3.00 2.25 3.00 2.84 

 
หมายเหต ุ: องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  
   ตามระเบยีบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันวิทยาลัยชมุชน พ.ศ. 2560 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ขาราชการครู พนักงานราชการตำแหนงผูสอน นักวิชาการศึกษา และบุคลากร
ตามสัญญาจางที่ทำหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปดสอน หรือผูสอนพิเศษ
ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
การติดตามประเมินผลหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญาได 
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วิทยาลัยชุมชน 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 

1. แมฮองสอน 2.54 

2. พิจิตร 3.10 

3. ตาก 2.40 
4. บุรีรัมย 3.35 

5. มุกดาหาร 2.21 

6. หนองบัวลำภู 3.48 

7. สระแกว 3.48 

8. อุทัยธานี 2.36 

9. ระนอง 3.49 
10. นราธิวาส 3.51 

11. ยะลา 3.68 

12. ปตตานี 3.44 

13. สตูล 3.91 

14. พังงา 3.32 

15. ยโสธร 3.76 
16. ตราด 3.57 

17. สมุทรสาคร 3.52 

18. แพร 3.29 

19. สงขลา 3.59 

20. นาน 3.20 

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน   65.20 คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด  20 วิทยาลัย 

คะแนนท่ีได   3.26 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
108 หลักสูตร ผาน 59 หลักสูตร 1.55 คะแนน ปรับปรุง 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
135 หลักสูตร 132 หลักสูตร 3.26 คะแนน พอใช 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2 : การดำรงตำแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู 

ชนิดตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี  
 การศึกษาระดับอนุปริญญาถือเปนการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรีที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยชุมชนในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา ศึกษาวิจัย 
เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน จึงควรมีอาจารย
ประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี ่ยวชาญ และ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เกณฑการประเมินระดับสถาบัน 
  รอยละของขาราชการครูที ่มีว ิทยฐานะตั ้งแตครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี ่ยวชาญ             
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน  

หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30 เพ่ิมอีก 1 คะแนน 
 หากมีครชูำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ข้ึนไป เพ่ิมอีก 2 คะแนน 

วิธีการคำนวณระดับสถาบัน  
 
คะแนนท่ีได =            

 

 
ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวสิริบุศย จันทรคลาย (กองบริหารทรัพยากรบคุคล) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี:   นายนำพล ปญญาทิพย  

นางสาวธนาภรณ ชวนรักษาสัตย 

 
  

จำนวนขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะ 

จำนวนขาราชการครูท้ังหมดของสถาบัน
 

X 100 
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ผลการดำเนินการ  
  

1.  ความหมาย/ระเบียบ/ขอกำหนดในการกำหนดตำแหนงทางวิชาการของขาราชการคร ู

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 38 ตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะประเภท ก 

เทานั้น คือ ตำแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานทางการศึกษา ไดแก ตำแหนงดังนี้ 1) ครูผูชวย 2) ครู    

3) อาจารย 4) ผูชวยศาสตราจารย 5) รองศาสตราจารย และ 6) ศาสตราจารย  ท้ังนี้ ตำแหนงใน 1) และ 2) จะมี

ในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตำแหนงใน 3) ถึง 6) ใหมีในหนวยงานการศึกษาท่ีสอนระดับปริญญา  และ

ในมาตรา 39 ใหตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตำแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก ตำแหนง

ครูมีวิทยฐานะ ดังนี้ 1) ครูชำนาญการ 2) ครูชำนาญการพิเศษ 3) ครูเชี่ยวชาญ และ 4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   

 มาตรา 54 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด

ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผานการประเมิน ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงความประพฤติดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ 

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงไดออกหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคชากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ สำหรับขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชนไดขออนุมัติสภาสภาบันใชหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  

 หลักเกณฑการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สรุปไดดังนี้ 

 1. วิทยฐานะครูชำนาญการ  

  1.1 ดำรงตำแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป (ผูมีวุฒิปริญญาโท) นับถึงวันท่ียื่นคำขอ 

  1.2 มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานข้ันต่ำตามท่ีสวนราชการตนสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบ

ของ ก.ค.ศ. 

  1.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  

  1.4 ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ และดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

 2. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

  2.1 ดำรงตำแหนงครูชำนาญการมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ียื่นคำขอ 

  2.2 มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานข้ันต่ำตามท่ีสวนราชการตนสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบ

ของ ก.ค.ศ. 

  2.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  
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 3. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

  3.1 ดำรงตำแหนงครูชำนาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดำรงตำแหนงครูวิทย

ฐานะชำนาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  

  3.2 มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานขั้นต่ำตามที่สวนราชการตนสังกัดกำหนด โดยความ

เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

  3.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  

 4. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  

  4.1 ดำรงตำแหนงครูชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  

  4.2 มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานขั้นต่ำตามที่สวนราชการตนสังกัดกำหนด โดยความ

เห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

  4.3 ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันท่ียื่นคำขอ  

 5. ทุกวิทยฐานะตองผานการประเมิน 3 ดาน คือ ดานที ่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี 2 ดานความรูความสามรรถ และดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 

 

2. กองบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการสงเสริม/สนับสนุนใหขาราชการครูเขาสูตำแหนงดวยวิธีใด/

เง่ือนไขในการเขาสูตำแหนงอยางไร 

 1. การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑไมตองเสนอผลงานทางวิชาการ  สถาบันจึงไมได

กำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเขาสูตำแหนงท่ีชัดเจน 

 2. การขอเลื่อนเลื่อนวิทยฐานะเปนครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี ่ยวชาญ  และครูเชี ่ยวชาญพิเศษ 

ตามหลักเกณฑตองเสนอผลงานทางวิชาการ และรายงานการวิจัย สถาบันจึงไดกำหนดแผนในการพัฒนา 

 โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  2.1 สำรวจรายชื่อขาราชการครูที ่มีความประสงคจะเขารวมอบรมการเขียนผลงานทาง

วิชาการ 

  2.2 สำรวจผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะตาง ๆ เพ่ือจัดโครงการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั ้งใหม ีและเลื ่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

  2.3 เมื่อขาราชการครูผู ใดจัดทำผลงานไดประมาณรอยละ 80 จึงจัดโครงการพบพี่เลี ้ยง 

เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของเนื้อหาสาระอีกครั้ง  
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ลำดับ วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนขาราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

ไม
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รวม
จำนวน
ท้ังส้ิน 

คะแนนท่ีได 

1 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 7 7 1 -  -  15 2.13 

2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 13 2 -  -  16 4 

3 วิทยาลัยชุมชนตาก 3 7 2 -  -  12 4.00 

4 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 2 7 6 -  -  15 4.93 

5 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 4 9  - 1 -  14 2.85 

6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู 5 5 5 -  -  15 4.66 

7 วิทยาลัยชุมชนสระแกว 2 4 6 -  -  12 5.00 

8 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี 1 10 5 -  -  16 5.00 

9 วิทยาลัยชุมชนระนอง 4 7 4 -  -  15 3.93 

10 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 4 3 -  -  11 3.55 

11 วิทยาลัยชุมชนยะลา 4 6  - -  -  10 2.40 

12 วิทยาลัยชุมชนปตตาน ี 2 4 3 -  -  9 5 

13 วิทยาลัยชุมชนสตูล 3 8 4 -  -  15 4 

14 วิทยาลัยชุมชนพังงา 5 6 2 1 -  14 3.76 

15 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2 7 3 -  -  12 4 

16 วิทยาลัยชุมชนตราด  - 9   -  -  9 3 

17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 3 5 4 -  -  12 5 

18 วิทยาลัยชุมชนแพร 4 9 3 -  -  16 4 

19 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 4 6 3 - -  13 3.82 

20 วิทยาลัยชุมชนนาน 7 7 -   - -  14 2 

ผลรวม 67 140 56 2 - 265 77.03 

คะแนนรวมท่ีได 3.99 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 
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วิธีการคำนวณระดับสถาบัน  
 
คะแนนท่ีได =            

 

รอยละของจำนวนขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะชำนาญการข้ึนไป = 
198 

× 100 
265 

    
 = 74.72 % 
   

คิดเปนคะแนน = 
74.72 

× 3 
75 

    
 = 2.99   คะแนน 
   

รอยละของจำนวนขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ = 
58 

× 100 
265 

    
 = 21.88  % 
   
                              คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.99 + 1      =   3.99   คะแนน 

รายการหลักฐาน 
1.2 (1) คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 คน 
1.2 (2) คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทย

ฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- ครูวิทยฐานะชำนาญการ  

199 คน 
3.99 คะแนน ดี 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
- ครูวิทยฐานะชำนาญการ  

198 คน 
3.99 คะแนน ดี 

 

จำนวนขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะ 

จำนวนขาราชการครูท้ังหมดของสถาบัน
 

X 100 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 : การพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดำเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกร
นักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม 
จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของผู สำเร็จการศึกษาที ่พึงประสงคและมาตรฐานตามเกณฑพัฒนา
นักศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีนโยบายและแผนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สอดคลองกับ
คุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางนอย 3 ดาน ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน 
  (2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
  (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  (4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  (5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนดานการดำเนินการพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม 
 3. กำกับติดตามผลลัพธของการดำเนินงานของแตละวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
 4. นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
 5. นำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจงใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ 
 6. สนับสนุนสงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาผลงานดีเดนระดับชาติ 
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 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวปารดา ศราธพันธุ (กองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาววชิราภรณ สุรธนะสกุล 

        นายพิทยา ทิพวัจนา 
นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต 
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีนโยบายและแผนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สอดคลองกับ

คุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางนอย   
3 ดาน ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกำหนดโดยสถาบัน 
  (2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
  (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  (4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  (5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  
1. ปรับคาเปาหมายในแผนสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 
– 2565) ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนานิสิต นักศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ป 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพคน
และชุมชน โดยมีคณะผูบริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พรอมดวย
บุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดทำแผนดังกลาว เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ซ่ึงแผนการพัฒนานักศึกษาของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 4 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซ่ึงมีเปาประสงคท่ี 
มุงใหผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของผูสำเร็จการศีกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 3 ดาน 

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความเปนไทย ซ่ึงมีเปาประสงคท่ีมุงใหนักศึกษามี 
สวนรวมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย และเขาใจ เขาถึงชุมชน 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ซ่ึงมีเปาประสงคมุงให 
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมเครือขายนักศึกษากับศิษยเกา ซ่ึงมีเปาประสงคมุงให 
สนับสนุนชวยเหลือกิจการของวิทยาลยัและนักศึกษา 
โดยกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหผูเขารวมไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา  
สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของ 

ผูสำเร็จการศึกษาที่พึงประสงคซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปของระดับวิทยาลัย
ชุมชนและสวนสำนักงานกลางจะสอดคลองกับแผนดังกลาว 
2. เพื่อใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเปนไปตามมาตรฐานและ
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และคุณลักษณะของผู สำเร็จการศึกษาตามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนจึงไดจัดทำ
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา  

1.3-1(1) แผนสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2561 – 2565) 
1.3-1(2) ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง  
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน ระดับอนุปริญญา  
พ.ศ.2562 
1.3-1(3) ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทาง
การเตรียมการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ปการศึกษา 2563 
1.3-1(4) สำเนาหนังสือแจง
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง  
การจัดการเรียนการสอน 
ในหองเรียนได 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พ.ศ.2562 เพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับเจาหนาท่ี 
ดานงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหงเก่ียวกับการจัดทำ 
แผนการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำป 2563  
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนสงเสริมใหวิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562 และ
สอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐ,นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF 
 2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนดานการดำเนนิการพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม 
    1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดวางระบบการบริหารการใชจายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายผลลผิต/โครงการใน 
ภาพรวม โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีเนนการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของงานกิจการ
นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน โครงการท่ีวิทยาลัยชุมชนเสนอมา เพ่ือรับการจัดสรร
งบประมาณจากงบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
3 กิจกรรมหลัก   

1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

                     3) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
                     4) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
สวนโครงการ/กิจกรรมอ่ืนท่ีวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  วิทยาลัยชุมชนใชเงิน
รายไดสถานศึกษา 
    2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดแนวทางการจัดทำแผนเงินรายไดสถานศึกษา
โดยวิทยาลัยชุมชนเสนอแผนตามเง่ือนไขและกระบวนการตามท่ีสำนักงานกำหนด 
ทั้งนี้ภายใตระเบียบขอบังคับและอำนาจในการอนุมัติการขอจัดสรรเงินรายได
สำหรับโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแตละแหงอยางเหมาะสมและ
ครบถวน 
 
 
 
 

1.3-2(1) คำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนท่ี 132/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
1.3-2(2) ระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนวาดวยเงิน
รายไดของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
1.3-2(3) ขอบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนวาดวย 
การบริหารเงินรายไดและ 
ทรัพยสินของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
1.3-2(4) ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง  
การจายเงินรายได 
ในการแขงขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2561 
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3. การเรียนรูโดยใชสื่อออนไลน 
- สถาบันวิทยาลัยชุมชนใหวิทยาลัยชุมชนเชาอุปกรณคอมพิวเตอร เชน 

โนตบุค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2563 
โดยใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนคาใชจาย
ดำเนินงาน รวมจำนวน 5,779,160 บาท เชาลิขสิทธิ์ระบบ Zoom Education 
จำนวน 50 licence จำนวน 89,880 บาท และซ้ือซิมอินเทอรเน็ต                 
จำนวน 679 code  เปนเงิน 271,600 บาท โดยใชเงินบริจาคจากมูลนิธิศูนย
สารสนเทศเครือขายไทย(THNICF) รายไดท่ีมีผูใหการสนับสนุนหรือบริจาค 
เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง  
ใหกับนักศึกษาไดใชในการเรียนรูผานออนไลนในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 

วิทยาลัย
ชุมชน 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

เงินรายได
สถานศึกษา  

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. แมฮองสอน 80,000 - 80,000 
2. พิจิตร 80,000 151,300 231,300 
3. ตาก 200,000 245,200 445,200 
4. บุรีรัมย 122,710 366,960 48,9670 
5. มุกดาหาร 1,07,5000 200,000 1,275,000 
6. 
หนองบัวลำภ ู

185,000 200,000 385,000 

7. สระแกว 160,000 28,140 188,140 
8. อุทัยธาน ี 75,000 233,100 308,100 
9. ระนอง 90,872 186,800 277,672 
10. นราธิวาส 97,000 325,650 422,650 
11. ยะลา 170,000 415,800 585,800 
12. ปตตาน ี 123,400 220,000 343,400 
13. สตูล 75,000 487,950 562,950 
14. พังงา 105,850 270,000 375,850 
15. ยโสธร 125,000 414,200 458,650 
16. ตราด 125,000 251,350 376,350 
17. 
สมุทรสาคร 

31,000 136,230 167,230 

18. แพร 71,000 237,400 308,400 
19. สงขลา 133,670 345,900 479,570 
20. นาน 70,200 241,400 311,600 
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 3 กำกับติดตามผลลัพธของการดำเนินงานของแตละวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย 

ท่ีกำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไดประสานงาน 
การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติท่ีดี และใหคำปรึกษาแนะนำใหกับบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษาผานทางโทรศัพท และสราง LINE กลุม 
ของผูรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง เพ่ือเปนชองทาง
ในการประสานงาน การสื่อสาร การสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีระบบโครงการบริหารงานตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน โดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไดติดตามผลการดำเนินงาน
ของแตละวิทยาลัยชุมชน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวปฏิบัติ
ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จำนวนท้ังสิ้น 66 โครงการ 
มีผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 17,128 คน ภายใตโครงการหลัก 
ประกอบดวย (1) การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสืบสาน ถายทอด และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดท่ีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู และสงเสริม 
การสรางมูลคาเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินท่ีมีรูปแบบตาง ๆ  
(2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิต
อาสา บำเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
(3) การสงเสริมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย เขาใจ เขาถึงชุมชน และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำกับติดตามการรายงานการดำเนินงานโครงการ
พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ทุก ๆ ไตรมาส โดยการรายงานผานระบบการ
บริหารโครงการตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกท้ังยังใหคำแนะนำ และ
ใหคำปรึกษาดานงานกิจการนักศึกษาผานไลนกลุมกิจการนักศึกษา วชช. 
     นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดใหมีการจัดการแขงขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งท่ี 7 (วันท่ี 10 – 13 กุมภาพันธ 2563)  ประจำป 2563 
“มุกดาหารเกมส” สำหรับวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง  โดยมีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เปนเจาภาพ ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดำเนิน
โครงการดังกลาว จำนวน 1,000,000 บาท ซ่ึงเปนการสงเสริมการพัฒนากีฬา 
ในมวลนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ ซ่ึงถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษา
ใหเปนพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณภาพอีกทางหนึ่ง และยังทำใหนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรไดสรางความสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคีมีไมตรีจิตท่ีดีตอกัน 
เสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา อีกท้ังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมของแตละภาค และกอใหเกิดงานวิชาการและนวัตกรรมใหมๆ อีกดวย 
  

1.3 -3(1)  LINE กล ุ  มและ
ประสานผานโทรศัพท 
1.3 -3(2)  ระบบรายงาน
บริหารโครงการตามพันธกิจ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1.3-3(3) ตารางสรุปผล 
การดำเนินงานโครงการ
พัฒนากิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.3-3(4) ขาวประชาสัมพันธ
บนหนาเว็บไซดของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไดมีการกำกับติดตาม
ผลลัพธของการดำเนินงานของแตละวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
หนองบัวลำภู สระแกว เปนตน ที่มีการจัดกิจกรรมเปน Best practice และสามารถ
เปนตัวอยางท่ีดีใหกับวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ ได 
 4 นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไดนำเสนอผล 
การดำเนินงานโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 
2563 และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดใหขอเสนอแนะวา การรายงานผลการ
ดำเนินงานการพัฒนานักศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น พบวา 
เปนเพียงรายงานผลเชิงปริมาณเทานั้น ดังนั้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ควรมีการรายงานผลเชิงคุณภาพและภาพประกอบการรายงานผลดวย  
โดยวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง มีโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาจำนวนท้ังสิ้น  
70 โครงการ และวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินโครงการเปนไปตามเปาหมาย  
จำนวน 66 โครงการ และอีก 4 โครงการ (เงินรายไดสถานศึกษา)  
ตองยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 

1.3-4(1) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 15 
ธ.ค.2563 
 

 5 นำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจงใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนา   
อยางตอเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนจะนำขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาของสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ไปดำเนินการรายงานในปถัดไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

1.3-5(1) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 15 
ธ.ค.2563 

 6 สนับสนุนสงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนท่ีมีนักศึกษาผลงานดีเดนระดับชาติ 
หรือนานาชาติ   

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำหนังสือ
แจงเวียนวิทยาลัยชุมชน เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธใหวิทยาลัย
ชุมชนท่ีสนใจเสนอชื่อนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 
2562 ซ่ึงมีวิทยาลัชุมชนท่ีเสนอชื่อนักศึกษาเขารับการคัดเลือก จำนวน 12 คน  
และเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศรายชื่อนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 2562 ซ่ึง
นายกรกมล จันทรงาม นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยชุมชนยะลา ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ประจำปการศึกษา 2562 ซ่ึงเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช
ธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี  
1 ธันวาคม 2563 ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
ไดไปรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังกลาว และไดแจงใหสภาสถาบันวิทยาลัย

1.3-6(1) หนังสือแจง
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือให
นักศึกษาเขารวมการประกวด
ตาง ๆ 
1.3-6(2)  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ชุมชนทราบ อีกท้ังยังมีการประชาสัมพันธในรายงานประจำป 2563 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพ่ือเผยแพรไปยังวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง และหนวยงานตางๆ  
     นอกจากนี้เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลชมเชยในการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา 
2562 ซ่ึงนายธนวรรธน บุญพลอย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก ไดรับรางวัลชมเชย 
และเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2/2563  
ซ่ึงนายอภิสิทธิ์ วิลลุภักดิ์ (นักศึกษาพิการทางดานการมองเห็น) นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู นายชัชวาล นาคแกมทอง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
นางสาวรสุนา ดาหมาด นักศึกษาวิทยาลยัชุมชนสตูล และนางสาวก่ิงกมล วงประดิษฐ 
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ไดรับเกียรติบัตรชมเชย 
2. สำรวจนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ ซ่ึงได
ดำเนินการจัดทำหนังสือแจงเวียนไปยังวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง ซ่ึงมีผลเปนดังนี้ 
   เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 ซ่ึงนายอัครวัฒน ชุมเชย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร
ไดรับรางวัลครูผูจัดประสบการณและสงผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทานบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ปการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา แพร เขต 1   
    เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 นายอาหมาด มะหมีม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ไดรับคัดเลือกจาก World Exchange  ใหเขารวมคายเยาวชนอาสาสมัคร 
Workcamp Exchange Erasmus ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
    เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563 นายกิติพงษ คงเพ็ชร นายนาวิน บังแลมา นางสาว
ปรารถนา หมวดนอย นางสาวโรศิตา หมาดท้ิง และนางสาวฮาซีดะ แซะอาหลำ  
ไดรับคัดเลือกจากองคการยูเนสโก ใหเขารวม UNESCO Community Heritage for 
Sustainability มรดกชุมชนเพ่ือความยั่งยืน Youth Forum Thailand  

1.3-6(3) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ท่ี อว 
0610(6)/3443 ลงวันท่ี 16 
ตุลาคม 2563 เรื่อง แบบ
สำรวจนักศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเดนระดับภูมิภาค ระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
1.3-6(4) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งท่ี 10/2563   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
6 ขอ 6 ขอ 2 คะแนน ปรับปรุง 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดเดน 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองสงเสริมวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำแผนสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนานิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  
(พ.ศ. 2560-2564) และ ไดจัดทำประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2562 เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนใชในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน                  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรท่ีทำงานดานกิจการนักศึกษา 
และดานวิชาการใหมีการบูรณาการแบบองครวม เพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และทักษะท่ีจำเปน       
 

ขอเสนอแนะ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน 
เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย คุณธรรม จริยธรรมใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงคและมาตรฐานตามเกณฑพัฒนานักศึกษาท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด          
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องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  
      หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อให
สามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไว สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยประจำและนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ 
ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ท่ีสามารถนำไปใชประโยชน
ในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนใน
ประเด็นตอไปนี้ 
      - ใหคำปรึกษา 
       - แหลงคนควาขอมูล 
      - จัดกิจกรรมวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดตีพิมพ การจัด
ใหมีผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 
 3. จัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
 4. จ ัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจ ัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารยประจำที่มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน  

6. มีระบบและกลไก เพื่อใชในการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร เพื่อคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย 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 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม (กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวอารีรักษ โสภา 

        นางสาวศศิวิมล ราชานนท 
นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก 
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ท่ีสามารถนำไปใชประโยชน

ในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบบริหารงานวิจัยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี ้
1. ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน  
         เปนระบบท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดสรร
งบประมาณ ติดตามความกาวหนาท้ังแผนงานและแผนเงิน รวมถึงการดำเนินงาน
ตามแผน ผูท่ีสามารถเขาใชงานประกอบดวย ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัย
ชุมชน โดยหัวหนาหนวยงานสามารถบริหาร ติดตาม งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคจากระบบดังกลาวในแตละปงบประมาณได ตั้งแตแผนการดำเนินงาน 
การติดตามความกาวหนา และผลการดำเนินงาน โดยในระบบดังกลาวมี
รายละเอียดประกอบดวย ชื่อโครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 
แผนการดำเนินงาน แผนการใชจายเงิน และผลการดำเนินงาน 
 
2. ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) https://tiras.tsri.or.th/ สำหรับ
จัดการงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ผูท่ีสามารถเขาใชงานระบบ
ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานและผูประสานหนวยงาน ระบบนี้เปนการจัดการ
รวบรวมแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยงาน ให
สอดคลองกับโปรแกรม หรือแพล็ตฟอรมตามยุทธศาสตร อววน. และ แผนงาน
ดาน ววน. ของประเทศตอไป  
 
3. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research 
and Innovation Information System) https://nriis.nrct.go.th  
สำหรับบริหารงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
ผูท่ีสามารถเขาใชงานระบบประกอบดวย 2 สวน คือ นักวิจัยและเจาหนาท่ี  
ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน ผูประสานหนวยงาน ผูประสานงาน 
ในระดับวิทยาลัยชุมชน ระบบท้ัง 2 สวน จะสนบัสนุนขอมูลผูบริหารสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนการกำกับติดตามภาพรวมงานวิจัย 
ของวิทยาลัยชุมชนตางๆ ได และผูบริหารใชขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยตอไป  
 

 
2.1-1(1) ระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจ  
สำหรับวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-1(2)ระบบบริหาร
งานวิจัยอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
2.1-1(3) ระบบขอมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนใหกับชุมชนใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 - ใหคำปรึกษา 
          - แหลงคนควาขอมูล 
 - จัดกิจกรรมวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดตีพิมพ 
การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 

https://tiras.tsri.or.th/
https://nriis.nrct.go.th/
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พันธกิจดานการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ มุงม่ันพัฒนากระบวนการวิจัย 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหมอยางเปนระบบ ท่ีครอบคลุมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู การวิจัยชุมชน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือการสรางสรรคสิ่งใหม การวิจัยจากการปฏิบัติงาน
จริงในพ้ืนท่ี และการวิจัยดานภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย รวมท้ังการ
เสริมสรางศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยท่ีเชื่อถือ
ได และคำนึงถึงการนำผลงานการวิจัย องคความรู และนวัตกรรมท่ีมีอยูไปตอยอด 
หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน โดยมียุทธศาสตรดานการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน ท่ีสำคัญคือ 
การสรางศักยภาพการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมโดยใชโจทยจากชุมชน การนำ
ผลงานวิจัยไปใชในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน การสรางความเปนเลิศท่ีเปนอัตลักษณของวิทยาลัยชุมชนแตละพ้ืนท่ี 
และการวิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
สถาบันไดสนับสนุนพันธกิจดานดานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน ดังตอไปนี้ 
 ใหคำปรึกษา  

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสงเสริมนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัย  
โดยจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิใหคำปรึกษาแนะนำในการเขียนโครงการอยางถูกตอง 
และตรงกับเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การจดัทำแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564”  

- เม่ือวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพมหานคร  
- เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน   

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหนักวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สามารถเขียนแผนงานวิจัยเพ่ือใหไดรับงบประมาณสนับสนุนตอไป 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิมาใหคำแนะนำแกนักวิจัย ไดแก 
(1) นางสุนันทา  สมพงษ 
(2) ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี โพธิยะราช 
(3) ศาสตราจารยเกียรติคุณพิมพพรรณ  ศิลปะสุวรรณ 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสงเสริมนักวิจัยในการเขียนโครงการวิจัยภายใต
แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0  และไดนำเสนอโครงการวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบาย
ประเทษไทย 4.0 โดยจัดประชุมและพิจารณาขอเสนอโครงการ เม่ือวันท่ี 7 
มกราคม 2563 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-2(1) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
“การจัดทำแผนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564”  
 
 
 
 
 
 
 
2.1-2(2) คำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ท่ี 132/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 57 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 แหลงคนควาขอมูล 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดใหคำแนะนำนักวิจัยในการสืบคนฐานขอมูล
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความ
วิชาการ และ อ่ืนๆ จากฐานขอมูลงานวิจัย ThaiLIS Digital Collection 
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php ซ่ึงใหบริการโดยสำนักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยั และนวัตกรรม  
          2. รูปแบบงานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชนสวนใหญเปนการพัฒนา 
เชิงพ้ืนท่ี ผูทรงคุณวุฒิจึงแนะนำใหนักวิจัยสืบคนขอมูลเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ไดจากวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ของเครือขายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน  
 จัดกิจกรรมวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดตีพิมพ การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัล 
ยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน 
    เนื่องจากปงบประมาณ 2563 เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยท่ีเกิดโรคโควิด – 19 
การจัดการประชุมวิชาการฯ ไดมีการยกเลิกไป    

 
2.1-2(3) ฐานขอมูลงานวิจัย 
ThaiLIS Digital Collection 
 
 
 
 
2.1-2(4) วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต  
ของเครือขายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 

 3 จัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
        สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 รวมท้ังสิ้น 992,000 บาท (เกาแสนเกาหม่ืนสองพันบาทถวน) 
สำหรับการทำโครงการวิจัยชุมชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม องคความรู คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน หรือวิจัยพัฒนาเพ่ือตอยอดยกระดับงานบริการวิชาการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ใหกับวิทยาลัยชุมชน 16 แหง ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 
21 โครงการ 

2.1-3(1) โครงการวิจัยตาม
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน : พ้ืนฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ผลผลิตท่ี 1 : ผูรับบริการ
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
งบเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

    เนื่องจากปงบประมาณ 2563 เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยท่ีเกิดโรคโควิด – 19 
การจัดการประชุมวิชาการฯ ไดมีการยกเลิกไป    
 

 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารยประจำท่ีมี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
          สถาบันไดพัฒนาสมรรถนะดานการเขียนบทความวิจัยใหกับนักวิจัย 
ท่ีทำวิจัยแลวเสร็จสามารถเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร และนำไปสู 
การใชประโยชนตอไปโดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยดานการเขียนบทความวิจัย เม่ือวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม
ไอบิส สไตล กรุงเทพขาวสาร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัย 
และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับความรู ความเขาใจในหลักการ แนวทาง 
และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย สามารถเขียนบทความไดอยางถูกข้ันตอน และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ ไดรับการยอมรับใหนำเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพใน
ระดับชาติ  ตอไป โดยมีผูทรงคุณวุฒิมาใหคำแนะนำแกนักวิจัย ไดแก  

(1)  ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) สัญชัย จตุรสิทธา  
(2) รองศาสตราจารยเอนก ชิตเกสร  
(3) ผูชวยศาสตราจารยนพวรรณ  บุญธรรม 

2.1-5(1) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยดานการ
เขียนบทความวิจัย เม่ือวันท่ี 
23 - 24 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมไอบิส สไตล 
กรุงเทพขาวสาร กทม. 
2.1-5(2) ภาพถายกิจกรรม 

 6 มีระบบและกลไก เพ่ือใชในการการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร เพ่ือคุมครองสิทธิของงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

       สถาบันวิทยาลัยุมชนมีระบบการคุมครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน ดังนี ้

          (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“การนำผลงานวิจัยไปสูการคุมครองทรัพยสินทางปญญา” เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 

2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร คือ นางจิราภรณ  

เหลืองไพรินทร ผูอำนวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

          (2) สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแจงนักวิจัยท่ีดำเนินการวิจัยแลวเสร็จ 

และมีความประสงคจะขอรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

สงรายละเอียดผลงาน และรางคำขอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

          (3) สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเชื่อมตอระบบการจดทะเบียนทรัพยสิน 

ทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะกรอกคำขอ  

และยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

        

2.1-6(1) หนังสือรับรองการ
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ “THEPA 
HANDBOOK เท่ียวเทพาฮาเฮ
จากเลข้ึนเขา - ไมเหงาจาก
เขาลงเล” 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
          (4) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จะแจงสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แกไข  คำขอ เม่ือเรียบรอยแลวสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะไปรับเอกสารการคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน จากกรม

ทรัพยสินทางปญญา และสงใหวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
6 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

จุดเดน 
       วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีทองถ่ินจึงมีโอกาสในการสรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
หรือการสรางสรรคสิ่งใหม การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และการวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและ
ภูมิปญญาไทย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารยประจำ
ท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน 
       ควรมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 60 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 : งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 

     ที่นำมาใชประโยชนตอชุมชน  

ชนิดตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
 ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ดังนั้น สถาบันจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได = 

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนที ่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี ่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกวิทยาลัยชุมชน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวอารีรักษ โสภา 

        นางสาวศศิวิมล ราชานนท 
นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก 

 
  

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม  
หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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คณะ 

รวมจำนวน 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ 

(1) 

จำนวน 
ขาราชการคร ู

(2) 

สัดสวนจำนวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ ตอจำนวน 

ขาราขการครู 
(1)/(2)=(3) 

คะแนนท่ี
ได 

1. วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 3,930,625 15 262,041.67 5 
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 900,000 16 56,250.00 5 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 1,535,950 12 127,995.83 5 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 1,779,577 15 118,638.47 5 
5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 2,214,150 14 158,153.57 5 
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู 1,023,750 15 68,250.00 5 
7. วิทยาลัยชุมชนสระแกว 1,195,180 12 99,598.33 5 
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี 530,000 16 33,125.00 5 
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 1,368,500 15 91,233.33 5 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 835,240 11 75,930.91 5 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 175,000 10 17,500.00 5 
12. วิทยาลัยชุมชนปตตาน ี 1,900,000 9 211,111.11 5 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 2,972,700 15 198,180.00 5 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 446,000 13 34,307.69 5 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3,636,850 12 303,070.83 5 
16. วิทยาลัยชุมชนตราด 201,250 9 22,361.11 5 
17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 600,000 12 50,000.00 5 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร 1,070,000 16 66,875.00 5 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 418,250 13 32,173.08 5 
20. วิทยาลัยชุมชนนาน 3,274,950 14 233,925.00 5 

คะแนนรวมท่ีไดของวิทยาลัยชุมชน 100.00 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนท่ีได 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- เงินสนับสนุนงานวิจัย 

12,301,553 บาท 
4.68 คะแนน ดีมาก 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
- เงินสนับสนุนงานวิจัย

30,007,972 บาท 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 : งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

คำอธิบาย 
การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชนเปนพันธกิจหนึ ่งที ่มี

ความสำคัญของสถาบัน การดำเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถ
พิจารณาไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นำมาใชประโยชนตอชุมชนที่มีคุณภาพภายใต
บริบทของวิทยาลยัชุมชน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

คะแนนท่ีได = 

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนที ่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี ่ยของคะแนนการประเมินงานวิจ ัย นวัตกรรม หรือ 
งานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวอารีรักษ โสภา 

        นางสาวศศิวิมล ราชานนท 
นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก 

 

  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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คณะ 

จำนวนงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีนำมาใช
ประโยชนใหกับชุมชน 

(1) 

จำนวน
ขาราชการคร ู

(2) 

สัดสวนจำนวนงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคฯ            

ตอจำนวนขาราขการครู 
((1)/(2))*100=(3) 

คะแนนท่ีได 

1. วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 2 15 13.33 1.66 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 16 43.75 5 

3. วิทยาลัยชุมชนตาก 6 12 50.00 4.17 

4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 7 15 46.67 5 

5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 5 14 35.71 5 

6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู 7 15 46.67 5 

7. วิทยาลัยชุมชนสระแกว 18 12 150.00 5 

8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี 8 16 50.00 5 

9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 9 15 60.00 5 

10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 9 11 81.82 5 

11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 10 70.00 5 

12. วิทยาลัยชุมชนปตตาน ี 5 9 55.56 5 

13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 15 15 100.00 5 

14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 15 13 115.38 5 

15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 8 12 66.67 5 

16. วิทยาลัยชุมชนตราด 13 9 144.44 5 

17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 3 12 25.00 3.13 

18. วิทยาลัยชุมชนแพร 7 16 43.75 5 

19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 15 13 115.38 5 

20. วิทยาลัยชุมชนนาน 7 14 50.00 5 

คะแนนรวมท่ีไดของวิทยาลัยชุมชน 93.96 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนท่ีได 4.70 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- งานวิจัย 155 เรื่อง 4.47 คะแนน ดีมาก 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
- งานวิจัย 173 เรื่อง 4.70 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 : ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม  

ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  
ผลการนำความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของโครงการท่ีวิทยาลัย

ช ุมชนแต ละแห  งดำเน ินการ เพ ื ่ อพ ัฒนาช ุมชนหร ือองค กรภายนอกและเม ื ่ อดำเน ินการแล ว 
มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตางๆ หรือทำใหชุมชน
หรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพ องคประกอบการบริการทางวิชาการกำหนดไว ดังนี ้

1. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ (Project- based) หรือ
การบริการเชิงพ้ืนท่ี (Area - based) หรือใชโจทยหรือปญหาเพ่ือแกปญหาชุมชน (Problem- based)  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3. การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวย

การบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการใหบริการทางวิชาการใหกับทุกวิทยาลัยชุมชน 
อยางเปนระบบ และกำกับใหมีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร ็จ 
ของการบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผน 
 3. มีการจัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก เพื ่อใหว ิทยาลัยชุมชนดำเนินการดานบริการ 
ทางวิชาการ 
 4. ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด คาเฉลี ่ยไมต่ำกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 5. นำผลการดำเน ินการดานบร ิการทางว ิชาการในแตละว ิทยาล ัยช ุมชนเสนอสภาสถาบัน  
เพ่ือพิจารณาและนำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

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 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล (กองแผนงานและงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห  
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการใหบริการทางวิชาการใหกับทุกวิทยาลัยชุมชน

อยางเปนระบบ และกำกับใหมีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 
1. มีนโยบายใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหกับวิทยาลัยชุมชนทุกแหงเพ่ือ
ดำเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของกับงานการบริการทางวิชาการ  
2. จัดทำเปนแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยใหวิทยาลัยชุมชน
รายงานผลการดำเนินงานผานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน  
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมและสรุปผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

3.1-1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
(https://www.iccs.ac.th/u
ploads/file/llwu63.pdf) 
ประกอบดวย 
   (1) คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หนา 172-178) 
   (2) หลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณ ประจำป พ.ศ. 
2563 โครงการท่ีเก่ียวของกับ
งานการบริการทางวิชาการ 
(หนา 68-88) 

 2 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร็จ 
ของการบริการทางวิชาการใหเปนไปตามแผน 

     ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณเพ่ือดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาท่ีกำหนด ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหแกวิทยาลัยชุมชนนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรอง คัดเลือกโครงการ หรือกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนท่ีมีความเหมาะสม 
สามารถดำเนินการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน และตอบสนองตอเปาหมายของ
แผนกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และเปาหมายตัวชี้วัดตามท่ีกำหนดไวใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ัง
พิจารณาวงเงินงบประมาณแตละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ หรือ
กิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
วงเงินท่ีไดรับจัดสรรในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเปดโอกาสให
วิทยาลัยชุมชนไดชี้แจงแผนการดำเนินงานในแตละโครงการท่ีเสนอขอรับ
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารโครงการท่ีเก่ียวของกับ
งานการบริการทางวิชาการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

3.1-2(1) คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ใชหลักฐาน
เดียวกับ 3.1-1 หนา 172-
178) 
3.1-2(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

https://www.iccs.ac.th/uploads/file/llwu63.pdf
https://www.iccs.ac.th/uploads/file/llwu63.pdf
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
(2) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย   
(3) คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 2 รายการ คือ โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และโครงการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตังหวัดชายแดนภาคใต 

(4) คณะกรรมการบริหารแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
(4.1) โครงการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางความสุขและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(4.2) โครงการบทเรียนออนไลนเพ่ือชุมชน (พิจารณาโดย

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(5) คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

ประกอบดวย 3 รายการ คือ โครงการสงเสริมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมชาติ
พันธุแหงเมืองแมฮองสอนเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางวัฒนธรรม โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และโครงการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำกับติดตามการดำเนินงานการบริการวิชาการ  
โดยกำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมการายงานผลการดำเนินงานตาม
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 : พันธกิจดานการบริการ
วิชาการ โดยมีการประชุมชี้แจงปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมการรายงานผล
การดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ใหรายงานผลการดำเนินงานผานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงใหรายงานผลตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 
และรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-2(3) ปฏิทิน แนวปฏิบัติ 
และแบบฟอรมการายงานผล
การดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.1-2(4) ระบบ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 
ในระบบหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสราง  
ประสบการณดานอาชีพและ 
คุณภาพชีวิต (ระบบทะเบียน  
หลักสูตรฝกอบรม)  
3.1-2(5) ระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน 
(http://projectbase.bcca.
go.th/) 

 3 มีการจัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก เพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ 
ดานบริการทางวิชาการ 

.................................................................................................................................. 3.1-3(1) ............................... 

http://projectbase.bcca.go.th/
http://projectbase.bcca.go.th/
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 4 ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด คาเฉล่ียไมต่ำกวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมินการบริการทางวิชาการแกสังคม ของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหงมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คะแนน 
 

วชช. คะแนน วชช. คะแนน 
แมฮองสอน 5 ยะลา 5 

พิจิตร 3 ปตตาน ี 5 

ตาก  4 สตูล 5 

บุรีรัมย 5 สมุทรสาคร 3 

 มุกดาหาร  5 ยโสธร 5 

หนองบัวลำภ ู 5 พังงา 5 

สระแกว 5 ตราด 3 

อุทัยธานี 4 แพร 5 

ระนอง 5 สงขลา 5 

นราธิวาส 5 นาน 4 
 

 

 

 5 นำผลการดำเนินการดานบรกิารทางวิชาการในแตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบัน  
เพ่ือพิจารณาและนำขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

การรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำเสนอตอสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับทราบและใหขอเสนอแนะทุกปงบประมาณ โดยในแตละ
รอบปงบประมาณจะรายงานผลเม่ือประมวลและตรวจสอบพรอมท้ังจัดทำรายงาน
แลวเสร็จ ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป ซึ ่งอาจจะมีความลาชา
ออกไปในบางปงบประมาณ   
     ขณะนี้สถาบันอยูระหวางประมวล ตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับ
สมบูรณ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมสภาสถาบันตอไป ซ่ึงยังไมถึงรอบการรายงานของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1-5(1) รายงานผล 
การดำเนินงานตามพันธกิจ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
5 ขอ 2 ขอ 2 คะแนน ปรับปรุง 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 : ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ งมั ่นเสริมสรางความรู และความเขาใจที ่ถ ูกตองเกี ่ยวกับว ัฒนธรรม 
ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่น และสังคม ซึ่งมี
จุดเนนที ่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื ้นที ่ การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟ นฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

     (1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
           (2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
สรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมใหกับทุกวิทยาลัยชุมชนอยางเปนระบบ และกำกับใหมีการ
ดำเนินการตามการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุน
วัฒนธรรมท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 

2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสราง
มูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม และกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ใหเปนไปตามแผน 

3. มีการกำกับติดตามใหเกิดองคความรูดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม อยางนอยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

4. ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพิ่มจาก
ทุนวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด คาเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการดำเนินการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสราง
มูลคาเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ในแตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และนำขอเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

 

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 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวปารดา ศราธพันธุ  
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาววชิราภรณ สุรธนะสกุล 

        นายพิทยา ทิพวัจนา 
นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต 
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา

ทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมใหกับทุกวิทยาลัยชุมชนอยางเปนระบบ และกำกับให
มีการดำเนินการตามการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพ่ิม
จากทุนวัฒนธรรมท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว 

1. ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน 
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษา 
ซ่ึงจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือ
สรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพ
บุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของ
ทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนำไปสูการพัฒนาประเทศ และมาตรา 31  
ในการดำเนินการตาม มาตรา 8 และ มาตรา 9 ใหวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนราชการ 
ในสถาบัน มีหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญา  
ฝกอบรมดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาชุมชน ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย  
1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญา 2) ฝกอบรมดานวิชาการ 
หรือวิชาชีพ 3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 4) ทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 5) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ของทองถ่ินและชุมชน 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง 
เก่ียวกับการจัดทำแผนดานการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและแผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 ใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน
และนโยบายของผูบรหิารสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ 
หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนสงเสริมใหวิทยาลัยชุมชนจัดโครงการ/กิจกรรมดานการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใชศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนานักศึกษา 
โดยเปนโครงการท่ีใหนักศึกษาเขารวม และเปนโครงการการมีสวนรวมของชุมชน
ในการเสริมสรางการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึง
สามารถสรางองคความรูใหแกชุมชน วิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 
 

4.1-1(1) พ.ร.บ.สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 
4.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
4.1-1(3) ระเบยีบวาระ 
การประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนสงเสรมิกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาระยะ 5 ป  
(พ.ศ.2561 – 2565)  
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 
4.1-1(4) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ท่ี
0610(4)/627 ลงวันท่ี 4 
ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
4.1-1(5) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

 2 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสราง
มูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม และกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ใหเปนไปตามแผน 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 70 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 17 – 20 ธันวาคม 2562 ซ่ึงในการประชุมมีการชี้แจง 
เก่ียวกับหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลยัชุมชนท้ัง 20 แหงทราบ ดังนี ้
1. จัดสรรใหวิทยาลัยชุมชนท้ังวงเงิน 100% วงเงิน 1.5 ลานบาท เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 5,000 คน 
2. หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรร 
    - เปนโครงการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจสรางสรรค 
    - กิจกรรมของนักศึกษษในการเขารวมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
    - พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 

วิทยาลัยชุมชน เงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 
1. แมฮองสอน 80,000 
2. พิจิตร 80,000 
3. ตาก 75,000 
4. บุรีรัมย 50,000 
5. มุกดาหาร 75,000 
6. หนองบัวลำภู 75,000 
7. สระแกว 80,000 
8. อุทัยธานี 75,000 
9. ระนอง 50,000 
10. นราธิวาส 97,000 
11. ยะลา 70,000 
12. ปตตานี 70,000 
13. สตูล 75,000 
14. พังงา 65,000 
15. ยโสธร 75,000 
16. ตราด 75,000 
17. สมุทรสาคร 16,000 
18. แพร 56,000 
19. สงขลา 60,000 
20. นาน 30,200 

4.1-2(1) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
4.1-2(2) คำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ท่ี 132/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 

 3 มีการกำกับติดตามใหเกิดองคความรูดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม อยางนอยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

สถาบันวิทยาลัชุมชนโดยกองสงเสริมกิจการวิทยาลัชุมชนไดกำกับติดตามผล 
การดำเนินงานโครงการทะนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จะตอง
รายงานผลการดำเนินงานทุกๆไตรมาส ตามเง่ือนไขการดำเนินงานและการใชจาย

4.1-3(1) ระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน (ตรวจสอบผล
การดำเนินงานประจำป
งบประมาณ 2563) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
งบประมาณใหกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชน 
20 แหงดำเนินการรวมจำนวนท้ังสิ้น 32 โครงการ ซ่ึงมีนักศึกษาและประชาชนท่ี
เขารวมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 6,126 คน 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน  

แมฮองสอน การจัดการความรูเพ่ือพัฒนารปูแบบ
ศูนยการเรียนรูเชกิเชอูผาทอกะเหรี่ยง 
บานพะมอลอ ตำบลบานกาศ อำเภอแม
สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

- กลุมอาชีพทอผา และเยาวชนในชุมชนที่เขารวม 45 คน 
- คนในชุมชนมีโอกาสไดเรียนรูทั้งความรู ทักษะปฏิบัติ พฤติกรรมที่ดี

ตอพัฒนาตนทุนภูมิปญญานำไปสูคุณภาพชีวิตและรายไดเสริม มี
สำนึกความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

 การทำตุกตาไทใหญสบืสานภูมิปญญา
ทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ มผลิตตุ กตาไทใหญ นักศึกษา และ
ประชาชนที่เขารวม 57 คน 

- ไดนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชาวไทใหญบานแม
ของ โดยเฉพาะประเพณีปอยสางลองออกมาเผยแพรในมิติเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค สรางงาน สรางรายไดใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กล ุ  มผล ิตต ุ  กตาไทใหญ และช ุมชนบ  านแม ของ อ.ปาย  
จ.แมฮองสอน 

 โครงการสงเสริมทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 566 คน 
- การสงเสริมกิจกรรมของผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกับพระวิทยากรในชุมชน ในเรื ่อง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

พิจิตร โครงการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 500 คน 
- เกิดการจัดการความรูอยางเปนระบบ นำไปสูการสืบสานอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาที่ดีงามของชุมชน และมีการ
เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการกวนขาวทิพย และการฝกปฎิบัติ
การทำเรือยาวจิ๋วแกสาธารณชนที่สนใจ และเปนฐานขอมูลของ
ชุมชนตอไป 

ตาก โครงการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 320 คน 
- เกิดชุดองคความรู 5 เรื่อง ไดแก ชุดองคความรูเรื่องหมวกใบลาน, 

ชุดองคความรูเรื ่องขาวสม, ชุดองคความรูเรื่องยำหัวไซทาว (ไท
ใหญ), ชุดองคความรูเรื ่องการนั่งโองถาน(อบสมุนไพรหญิงหลัง
คลอด), ชุดองคความรูเรื่องขาวกั๋นจ้ิน 

- เกิดความรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

บุรีรัมย โครงการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือ
ยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

- นักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่เขารวม 250 คน 
- เกิดสื่อองคความรูเกี่ยวกับศิลปะการปองกันตัวมวยไทย  
- นักเรียน นักศึกษา ชุมชน บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ไดรวม

สงเสริม อนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมการตอสูปองกันตัวแบบ
มวยไทยใหคงอยูตอไป 

มุกดาหาร โครงการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือ
ยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 200 คน 
- เกิดแหลงศึกษา เรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตรของ

ชุมชน รวมถึงสรางคุณคาและคุณประโยชนใหแกชุมชนในดานการ
พัฒนาโดยใชวัฒนธรรมชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนงานพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 โครงการสงเสริมทำนบุำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 50 คน 
- นักศึกษาและชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันในดานการมีการอนุรกัษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญา  
- มีการบูรณาการรวมกับรายวิชาในหลักสตูรอนุปริญญาโดยนักศึกษา

มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอีสานกับ
ประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 

หนองบัวลำ
ภู 

โครงการพัฒนาและสืบสานความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานอาหารพ้ืนถ่ิน 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 260 คน 
- เกิดองคความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหารพ้ืน

ถิ่นไดแก ปลาแหงแดดเดียว (แผนพับความรูการทำการอาบแดด
เมืองโนนสังและวิดีทัศนปลาอาบแดดเมืองโนนสัง) 

4.1-3(2) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งท่ี 12/2563 และตาราง
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
พัฒนากิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สระแกว โครงการถอดองคความรูภูมิปญญา

ทองถ่ินจังหวัดสระแกวเพ่ือนำมาพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศและเผยแพรภูมิปญญา
ทองถ่ินจังหวัดสระแกว 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 149 คน 
- การเพ่ิมมูลคาสินคาภูมิปญญา 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผาทอบานหัน

ทราย และ 
ลูกประคบสมุนไพร โดยการทำโลโกและ QR Code ขอมูลใหผูซื้อ
เขาถึงขอมูล 
รายละเอียดของผลิตภัณฑผานเทคโนโลยี ผูซื้อมีความม่ันใจ และ
สามารถเขาถึง 
ขอมูลไดงาย สะดวก เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และชองทาง
การจัดจำหนาย 
ที่งายข้ึน และชุมชนทีเ่ขารับบริการไดเขาถึงขอมูลและรบัทราบ
ชองทางและความรู 
ในการทำภูมิปญญาลูกประคบสมุนไพร และการทอผาบานหันทราย 

 โครงการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 373 คน 
- นักศึกษา บคุลากร อาจารยผูสอน วิทยาลยัชุมชนสระแกวไดรวม

กิจกรรมสงเสริม และเรียนรู ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาของจังหวัดสระแกว 

- วิทยาลัยชุมชนสระแกวไดทำกิจกรรมรวมกับ สำนักปฏิบัติธรรมปา
โมกขธรรมาราม และ หนวยงาน องคตาง ๆ  ทำใหเปนที่รูจักมาก
ย่ิงข้ึนไป เปนที่ยอมรบักับหนวยงานเครือขายที่รวมกิจกรรมดาน
ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

อุทัยธาน ี สงเสริม ทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 380 คนฃ 
- องคความรูและเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนเก่ียวกับประเพณี

ของจังหวัดอุทัยธานี(ประเพณีแหน้ำดอกไม) 

ระนอง โครงการอนุรกัษฟนฟูสืบสานภูมิปญญา
รอนแร ตำบลหาดสมแปน อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 25 คน 
- องคความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถ่ินการรอนแร เรยีนรูวิถีชีวิต 

และจิตสำนักในการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการดำรงอยูของ
วฒันธรรมการรอนแรพ้ืนเมืองตอไป 

 โครงการอนุรกัษสืบสานหัตถศิลปด้ิน
โบราณเมืองระนอง 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม  25 คน 
- เกิดการสบืสานอนุรักษหัตถศิลปด้ินโบราณเมืองระนอง เพ่ือ

สงเสริมดานอาชีพการสรางวิสาหกิจชุมชนโดยผานหลักสูตรจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญในพ้ืนทีสู่เศรษฐกิจสรางสรรค 

นราธิวาส การพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชน 
(กรงนกคุม) สูนวัตกรรม 4.0 

- ชุมชนบานละหาร อำเภอย่ีงอ 30 คน 
- องคความรูจากภมิปญญาในทองถ่ินเรื่อง กรงนกคม ถายทอดผาน

บนผา โดยการนำลวดลาย กรงนกคุม มาวาดบนผืนผาและแปรรปู
เปนผลิตภัณฑ 

 โครงการเมาลิดสัมพันธนักศกึษา
วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส ปงบประมาณ 
2563 

- นักศึกษาและประชาชนที่เขารวม 581 คน 
- เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรกัษฟนฟู สืบสานและ

ธำรงไวซึง่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน นำไปสูความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง 

- เกิดองคความรูการสบืสานพิธีกรรมศาสนาเทิดพระเกียรติทาน
ศาสดามูฮำหมัด ซ.ล. 

- ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคี รวมกันดูแลและ
หวงแหนอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน อีกทั้งยังเกิดความสามัคค ี
ปรองดองสมานฉันทและอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมี
ความสุข 

 โครงการสงเสริมทำนบุำรุงอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถ่ินนราธิวาส 

- นักศึกษา บคุลากร อาจารยและประชาชนที่เขารวม  140 คน 
- ผูเขารวมไดรับความรูเรื่องความเปนมาของประเพณีทอดกฐิน ความ

เปนมาของวันเขาพรรษา พิธีหลอเทียนพรรษา และประเพณี
ทอดกฐิน 

ยะลา โครงการอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม วิถีหลัก
ศาสนาและศรทัธาในศลิปวัฒนธรรม 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 100 คน 
- ไดรับความรูและทักษะเรื่องการอนรุักษศิลปวัฒนธรรมการทำขนม

พ้ืนบาน ไดแก 
การทำขนมตมสามเหลีย่มและขนมเจาะหู 

 โครงการอนุรกัษสืบสานศลิปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา  50 
คน 

- เกิดชุดความรูเรื่องศลิปวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนที่ตำบลโกตาบารู 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 1 ชุด 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- เยาวชนเกิดการอนุรักษและหวงแหน ในภูมิปญญาของชุมชนโกตา

บาร ู
- เกิดเครือขายอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา องคความรู ดาน

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
เยาวชนคนรุนใหม ผูนำชุมชน หนวยงานราชการและผูสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน 

ปตตาน ี โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนตนแบบ จากฐานภูมิปญญา
ทองถ่ิน “วาวเบอรอามัส” สูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 165 คน 
- เก ิดองคความร ู ในการจัดอบรมใหก ับกลุ มเป าหมาย ไดแก  

กระบวนการคิด วิเคราะหกลยุทธ และกิจกรรมทางการตลาด การ
วิเคราะหการออกแบบผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑจากฐาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน “วาวเบอรอามัส” 

- เกิดผลิตภัณฑตนแบบบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
จำนวน 2 ผลิตภัณฑคือ ปายชื่อตั้งโตะระดับผูบริหาร และแทน
เสียบปากกาลงนามระดับผูบริหาร 

สตูล โครงการรวบรวมอัตลักษณเพ่ือรังสรรค
ศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 220 คน 
- มีการใชประโยชนเชิงวิชาการขององคความรู ภูมิปญญา และทุน

วัฒนธรรมของอัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล ทำใหผูที่ไดรับการถายทอดนักแสดงอัตลักษณศิลปะการแสดง
โดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูลมีความตระหนัก ความรัก และความ
หวงแหนของจังหวัดสตูล รวมถึงมีภาคีเครือขายทางการศึกษา 
หนวยงานที่เก่ียวของที่เก่ียวของกับการรักษาภูมิปญญาของจังหวัด
สตูล 

- เกิดองคความรู เกี ่ยวกับหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ถายทอดอัตลักษณศิลปะการแสดงโดยใชทุนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
"พหุวัฒนธรรม รอยย้ิมสตูล" 

 โครงการสงเสริม กิจกรรมทะนุบำรุง
ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 

- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 290 คน 
- เกิดความรักความสามัคคีในบุคคลากร ประชาชน เสริมสราง

จิตสำนึกในการรักและหวงแหน ธำรงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม 

สมุทรสาคร กิจกรรมงานประเพณีแหเจาพอหลัก
เมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 150 คน 
- เกิดองคความรูเก่ียวกับงานประเพณีแหเจาพอหลักเมืองจังหวัด

สมุทรสาคร 
- ทำใหเกิดความรู ความเขาใจในเรือ่งของงานประเพณีแหเจาพอหลัก

เมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

ยโสธร โครงการจัดการความรูเพ่ือสืบสานภูมิ
ปญญาประเพณีจุดไฟตูมกา บานทุงแต 
ตำบลทุงแต อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม จังหวัด
ยโสธร 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 109 คน 
- เกิดองคความรูเกี่ยวกบัประเพณีจุดไฟตูมกา 
- นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใช เชน นักศึกษาที่อยูใน

อำเภอเมือง สามารถนำความรูที่ได ไปทำตนตูมกา เพ่ือเปนตัวแทน
ตำบลในการเขารวมงานประเพณีจุดไฟตูมกา ณ ที่วาอำเภอเมือง ได 

พังงา เรียนรูประวัติศาสตรเมือง 
ตะโกลาผานศลิปะภาพวาดบนผืนผา 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 50 คน 
- ผูเขารับการอบรมไดความรููเรื่องศลิปะภาพวาดบนผนืผา และ ไดรู

ประวัติศาสตรเมืองตะโกลา บางคนมีความสนใจในประวัติศาสตร
เพ่ิมข้ึน จนนำไปสูการคนควาเพ่ิมเติม 

 สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินจังหวัดพังงา 
 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 200 คน 
- เกิดการมีสวนรวมกับชุมชนในการรักษา สืบสาน และสืบทอด 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน รวมทั้งเกิดการสรางเครอืขายในชุมชน 
- ทำใหเกิดการตระหนักรู ในคุณคา ของ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 

จึงไดรักษา และชวยกันสบืงานศิลปะวัฒนธรรมนัน้ 

ตราด โครงการการจัดการความรูและถายทอด
ภูมิปญญาอาหารบานทุงไกดักแบบมี
สวนรวม สูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค
แบบครบวงจร 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 35 คน 
- เกิดองคความรูเรื่องการทำน้ำพริกน้ำยากะท ิและน้ำพริกน้ำยาปา 
- ทำใหชุมชนมีสนิคาที่มีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานและถูกหลัก

อนามัยและไดรับการยอมรบัจากสาธารณชน 

 สืบสานภูมิปญญา ศลิปะและวัฒนธรรม 
จังหวัดตราด 

- นักศึกษาและประชาชนที่เขารวม 200 คน 
- เกิดการมีสวนรวม และเกิดกระบวนการถายทอดภูมิปญญาการจัก

สานคลุม ภูมิปญญาสมุนไพรปาชายเลน ภูมิปญญาการทำหมวกใบ
จาก และภูมิปญญาการสานพัด 
ใบตำลึง ของบานแหลมมะขาม 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
แพร โครงการสบืสานภูมิปญญากลุมชาติพันธุ

สูการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชน 
- นักศึกษา และประชาชนที่เขารวม 10 คน 
- ชุมชนมีการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาอยาง

เปนกระบวนการ เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในชุมชนนำไปสูรายได
อยางย่ังยืน 

- เกิดองคความรูอยางเปนระบบดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การเพ่ิม
มูลคาผาซิ่นแหล "ซิ่นแหล จะไมใชแคซิ่นอีกตอไป" 

 อนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาบานพระ
หลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร 

- นักศึกษา 100 คน 
-  มีการเรียนรูและถายทอดองคความรูภูมิปญญาบานพระหลวง 

ประกอบดวย 1.องคความรูภูมิปญญาดานพิธีกรรม ความเชื่อ 2.
องคความรูสถานทีส่ำคัญในบานพระหลวง 3.องคความรูภูมิปญญา
หัตถกรรมพ้ืนบาน 4.องคความรูภูมิปญญาอาหารพ้ืนถ่ิน 

- เกิดความรู ความเขาใจ ภูมิปญญาบานพระหลวง 
- นักศึกษาและคนในชุมชนเห็นคุณคา รกัและหวงแหนภูมิปญญา

บานพระหลวง 
ภูมิปญญาบานพระหลวงไดรับการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด สูผูที่
สนใจ 

สงขลา โครงการการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือ
ยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 280 คน 
- เกิดการถายทอดภูมิปญญาและศิลปะการแสดงสีละ 
- เกิดองคความรูเก่ียวกบัศิลปะการแสดงสีละ และลกูปดมโนราห 

นาน โครงการจัดการความรูดานทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนถ่ินนาน 

- นักศึกษา และประชาชนทีเ่ขารวม 216 คน 
- ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของศาสนา ศลิปวัฒนธรรมที่

เก่ียวของกับประวัติศาสตร ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมกบัวิถีชีวิตคน
เมืองนานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 

 4 ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุน
วัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด คาเฉล่ียไมต่ำกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ินของวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.70 จากคะแนนเต็ม 5 โดยแยกผลการประเมินเปนรายวิทยาลัย ดังนี้ 
 

วิทยาลัยชุมชน ผลประเมินระดับวิทยาลัย 
1. แมฮองสอน 5 
2. พิจิตร 4 
3. ตาก 4 
4. บุรีรัมย 5 
5. มุกดาหาร 3 
6. หนองบัวลำภู 5 
7. สระแกว 5 
8. อุทัยธาน ี 5 
9. ระนอง 5 
10. นราธิวาส 5 
11. ยะลา 5 
12. ปตตานี 5 
13. สตูล 5 
14. พังงา 5 
15. ยโสธร 5 
16. ตราด 5 
17. สมุทรสาคร 4 
18. แพร 5 
19. สงขลา 5 
20. นาน 4 

 

4.1-4(1) ผลการประเมินผล
การดำเนินงานกิจกรรมการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาทองถ่ินของ
วิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 นำผลการดำเนินการดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น หรือสราง

มูลคาเพิ ่มจากทุนวัฒนธรรม ในแตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื ่อพิจารณา และนำ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการตอไป 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรวบรวมผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื ่อเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 12/2563 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วา 
การรายงานผลการดำเนินงานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น พบวาเปนเพียงรายงานผลเชิงปริมาณเทานั้น ดังนั้น 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีการรายงานผลเชิงคุณภาพและภาพประกอบ
การรายงานผลดวย และกองสงเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนจะนำขอเสนอดังกลาว
มาปรับปรุงและพัฒนาในปถัดไป 
 

4.1-5(1) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งท่ี 12/2563 ลงวันท่ี  
15 ธันวาคม 2563 
 
4.1-5(2) เอกสารสรุปผล 
การดำเนินงานโครงการ
พัฒนากิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
5 ขอ 2 ขอ 2 คะแนน ปรับปรุง 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดเดน 
 วิทยาลัยชุมชนมีอัตลักษณและมีความโดดเดนเปนของตนเอง ขึ้นอยูกับบริบทของแตละชุมชน 
อีกทั้งยังเกิดการมีสวนรวมในการสืบสาน และถายทอดศิลปวัฒนธรรม และสามารถสรางใหเกิดองคความรู
ใหกับคนในชุมชนได            
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถาบันควรสงเสริมใหวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง มีการบูรณาการการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาใหมากข้ึน       
 
ขอเสนอแนะ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรกำหนดเก่ียวกับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหอยูในแผนยุทธศาสตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน          
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ                 

ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเปนตองมีการจัดทำแผน เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา และการดำเนินงานของ
สถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
กำหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ
ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจำปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ  
 2. กำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
ท่ีประกอบไปดวยตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแขงขัน 
 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที ่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ 
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดำเนินงานอยางชัดเจน 
 5. สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ 
 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน 
 7. มีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังหนวยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 
 8. สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที ่สถาบันกำหนด 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 
 

 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 77 

ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู 

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี 
และเปาหมายของแผนกลยุทธ  

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5 ป วาระแรก ระยะ 3 
ป (พ.ศ. 2563 -2565)  และแผนปฏิบัติราชการประจำป ใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ท่ีกำหนดใหสวนราชการจัดทำแผน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการรายป ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปฯ แผนพัฒนาฯ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
และเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนการประกาศใช และการดำเนินการ
ตามแผนฯ และข้ันตอนของระบบงบประมาณตอไป พรอมท้ังนำแผนฯ เขาระบบ 
eMENSCR ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  
โดยแผนฯ ดังกลาว เปนการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2562 
 การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด ดำเนินการโดยการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบนัวิทยาลยัชุมชนในภาพรวม  
         ผลการประเมินตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 24 ตัวชี้วัด เปนไปตามเปาหมาย 
22 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 91.67% 
 
        ท้ังนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการหารือในระดับบริหารเก่ียวกับการจัดทำ
แผนกลยุทธทางการเงิน โดยเปนเรื่องมีความสำคัญท่ีควรเรงดำเนินการ และ
กำหนดเปนนโยบายท่ีจะเรงดำเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยเปนประเด็นการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New 
Normal” ระหวางวันที่ 8 – 9  กันยายน 2563  ณ โรงแรมแมน้ำรามาดาพลาซา 
กรุงเทพมหานคร 

5.1-1(1) แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563-2565) 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน * 
ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 
2563 – 2565) 
5.1-1(2) ตารางเชื่อมโยงฯ 
งบประมาณตามแผนการใช
จาย พ.ศ. 2564 : แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ แผนงาน
พ้ืนฐาน และแผนงาน
ยุทธศาสตรฯ 
 
5.1-1(3) ตารางเชื่อมโยงฯ 
งบประมาณตามแผนการใช
จาย พ.ศ. 2564 : แผนงาน
บูรณาการ 
ใชหลักฐาน  3.1-5 (1) 
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามพันธกิจฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
5.1-1(4) สรุปการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
“การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
มุงผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัย
ชุมชนในยุค New Normal” 
ระหวางวันท่ี 8 - 9 ก.ย. 63  
ณ โรงแรมแมน้ำรามาดา 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวทวนทัศน นิลดำ 

        นางสาวครองสิน มิตะทัง 
นางสาวณัฐิดา จิตตะปญญา 
นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 2 กำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

ท่ีประกอบไปดวยตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแขงขัน 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการกำกับติดตาม สงเสริม สนันสนุน ใหวิทยาลัย
ชุมชนท้ัง 20 แหง ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนแต
ละหลักสูตร โดยการแตงต้ังคณะทำงานติดตามการดำเนินงานวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินของวิทยาลัยชุมชน เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และดำเนินการประชุม
คณะทำงาน ครั้งท่ี 1/2563 ในวันอังคาร ท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพ่ือทบทวนและ
กำหนดแนวทางการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต เพ่ือวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ของวิทยาลัยชุมชน โดยประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีประชุมมีมติใหประธาน
คณะทำงานหารือกับประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการจัดทำตนทุนวาจะใช
วิธีใด แบบสวนราชการหรือมหาวิทยาลัย และเชิญผูเชี่ยวชาญในการจัดทำตนทุน
มาประชุมเพ่ือชี้แนะแนวทางการเก็บขอมูลตางๆ ในการประชุมครั้งถัดไป 
 
2. การประชุมคณะทำงาน ครั้งท่ี 2/2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 6 สิงหาคม 2563 เชิญ
ผูมีความรูดานการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยเขารวมประชุมเพ่ือใหความรูแก
คณะทำงานติดตามการดำเนินงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของวิทยาลัยชุมชน
ท่ีประชุมมีมติใหมีการประชุมคณะทำงาน ครั้งท่ี 3/2563 และเชิญผูจัดทำตนทุน
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและวิทยาลัยชุมชนแพรมารวมกำหนดเกณฑวิธีการปน
สวน และแนวทางในการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต  
 
3. การประชุมคณะทำงานครั้งท่ี 3/2563 ในระหวางวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2563 
เพ่ือรวมกำหนดเกณฑการปนสวนตนทุนตอหนวยผลผลิต ท่ีประชุมมีมติพิจารณา
ข้ันตอนการกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินของวิทยาลัยชุมชน และรวมกันกำหนดเกณฑการปนสวน 
รูปแบบ และแนวทางในการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนเปนข้ันตอน และใหจัดประชุมเพ่ือสรุปข้ันตอนของ
เกณฑการปนสวน พรอมจัดทำคูมือ ในการประชุมครั้งถัดไป 
 
4. การประชุมคณะทำงานครั้งท่ี 4/2563 ในระหวางวันท่ี 24 -25 สงิหาคม 2563 
เพ่ือรวมกำหนดแนวทาง และข้ันตอนการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวย ท่ีประชุมมีมติ
พิจารณาข้ันตอนการกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตรวมกัน 
และกำหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตและ
วิเคราะหขอมูลทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนตามขอเสนอแนะ จึงเห็นควรใหจัด
ประชุมคณะทำงาน โดยเชิญผูจัดทำตนทุนของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

5.1-2(1) คำสั่งท่ี 118/2563
ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 2563 แตงตั้ง
คณะทำงานติดตามการ
ดำเนินงานวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินของวิทยาลัย
ชุมชน 
 
5.1-2(2) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนท่ี อว 
0610(2)/1707 ลงวันท่ี 16 
มิ.ย.2563 เรื่อง แจงคำสั่ง
แตงตั้งคณะทำงานติดตาม
การดำเนินงานวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินของ
วิทยาลัยชุมชน 
 
5.1-2(3) หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุมคณะทำงานติดตาม
การดำเนินงานวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินของ
วิทยาลัยชุมชนครั้งท่ี 1 – 5  
 
5.1-2(4) รายงานการประชุม 
คณะทำงานติดตามการ
ดำเนินงานวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินของวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งท่ี 1 – 5 
 
5.1-2(5) หนังสือขออนุมัติจัด
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ
บัญชีตนทุนผลผลิตของ
วิทยาลัยชุมชน 
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และวิทยาลัยชุมชนแพร มารวมปรับปรุงรางคูมือการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ในการประชุมคณะทำงานครั้งท่ี 5/2563 และกำหนดวันจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิตของวิทยาลัยประชุมคณะทำงาน 
ครั้งท่ี 5/2563 ในวันท่ี 16 กันยายน 2563 เพ่ือรวมปรับปรุงรางคูมือการจัดทำบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิต ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำตนทุน
ตอหนวยผลผลิตไดแก ตารางการเก็บขอมูลเกณฑการปนสวน ตัวอยางรายงาน
ตนทุนตอหนวยผลผลิต และคูมือการจัดทำบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต  
ท่ีคณะทำงานและผูจัดทำตนทุนตอหนวยของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและ 
วิทยาลัยชุมชนแพรรวมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิัติการการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตของวิทยาลยัชุมชน 
ในระหวางวันท่ี 17 – 18 กันยายน 2563 และเปนแนวทางในการดำเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนตอไป 
     เม่ือดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานวิเคราะหขอมูล 
ทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 5 ครั้งแลว สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
จึงไดดำเนินการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีตนทุน
ผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน ระหวางวันท่ี 17 – 18 กันยายน 2563 ณ หองประชุม
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทำบัญชีตนทุน
ผลผลิต มีแนวทางการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน  
และจัดเตรียมขอมูลในการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตไปในทิศทางเดียวกัน  
และสามารถวิเคราะหขอมูลตนทุนผลผลิต และนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเชิญเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานบัญชี 
หรือผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิตของวิทยาลัยชุมชนแหงละ 2 คน 
และบุคลากรสำนกังานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวนท้ังสิ้น 50 คน รวมกันจัดทำ
รายงานผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตของแตละวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง  
เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำกับ 
ติดตามใหวิทยาลัยชุมชนแตละแหงสงรายงานการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห
ตนทุนผลผลิตมายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
5. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือกำกับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกำหนดไว ในเกณฑมาตรฐานขอ 2 วาดวยดำเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนของแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย 
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  
เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแขงขัน  
 
 

5.1.2(6) สรุปโครการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทำบัญชีตนทุนผลผลิต
ของวิทยาลัยชุมชน 
 
5.1-2(7) ติดตามการจัดทำ
บัญชีตนทุนและวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินของ
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
5.1-2(8) สงรายงานผลการ
จัดทำบัญชีตนทุนและ
วิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ของวทิยาลัยชมุชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-2(9) ตารางสรุปผล 
การประเมินองคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของวิทยาลัยชุมชน
เกณฑขอ 2 
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     สรุปผลการประเมินในเกณฑมาตราฐานในเกณฑขอ 2 วิทยาลัยชุมชน ท้ัง 20 แหง 
ผานการประเมินผลการดำเนินงาน 18 แหง ไดแก 1.วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
2.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 3.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 4.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
5.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 6.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 7.วิทยาลัยชุมชนสระแกว  
8.วิทยาลัยชุมชนตราด 9.วิทยาลัยชุมชนยโสธร 10.วิทยาลัยชุมชนสตูล  
11.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 12.วิทยาลัยชุมชนพังงา 13.วิทยาลัยชุมชนยะลา 
14.วิทยาลัยชุมชนปตตานี 15.วิทยาลัยชุมชนแพร 16.วิทยาลัยชุมชนสงขลา         
17.วิทยาลัยชุมชนนาน 18.ระนอง  
และไมผาน 2 แหง ไดแก 1. วิทยาลัยชุมชนตาก 2.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางชนิกา   น้ำเพชร (การคลังและบริหารสินทรัพย) 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    
นางสาวเครือฟา คำหงษา 
นางนิศารัตน อัครวิมลนันท  

        นางสาวปนัดดา อินทพงษ  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

สถาบันไดดำเนินการการบริหารความเสี่ยงควบคูไปกับการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดำเนินการเก่ียวการประเมินผล 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. กำหนดใหวิทยาลัยชุมชนและกอง/หนวยภายในสำนักงานวิเคราะหความเสี่ยง 
และระบุปจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ในแตละภารกิจ/งาน ตามพันธกิจ  
1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัยและนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการ  
4) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ  
โดยหาคาคะแนนโอกาส (L) และคาคะแนนผลกระทบ (C) ตามหลักเกณฑ 
การประเมิน เพ่ือหาคาความเสี่ยงวาอยูในระดับใด หากคาความเสี่ยงอยูในระดับสูง
ข้ึนไป จะตองกำหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
3. นำผลการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนและกอง/หนวยภายใน
สำนักงานมาวิเคราะห และประมวลเปนผลการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนใหเชื่อมโยงกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5 ป (พ.ศ. 2561 -2565)  
4. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงข้ึนไป 
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการจัดการความเสี่ยง จำนวน 6 ประเด็น สรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-3(1) คำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ท่ี 133/2562 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.1-3(2) แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-3(3) รายงานผล 
การดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

ระดบัความเสี่ยง
คงเหลือ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

ยังไมได
ดำเนินการใน
การจัดทำแผน
กลยุทธทาง
การเงินและการ
กำกับติดตาม
ผลลัพธจากตัว
บงชี้ที่กำหนด 

3 4 12 
(สูง) 

ไมไดดำเนินการ 
ความเสี่ยงยังคงเดิม 

3 4 12 
(สูง) 

การวิเคราะห
ขอมูลเชิง
ผลผลิต/
ผลลัพธดาน
การบริการ
วิชาการยังไม
ชัดเจน 

4 4 16 
(สูง) 

1. จัดทำปฏิทิน แนวปฏิบัติและ
แบบฟอรมการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ดานการบริการวิชาการ เพื่อให
บุคลากรที่รับผิดชอบใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกำกับ ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ ป 2563 โดย
กำหนดใหรายงานผล ดังนี้ 
1.1 หลักสูตรฝกอบรม  
- ผลเชิงปริมาณ : ระบบหลักสูตร

พัฒนาทักษะฯ 
- ความพึงพอใจผูรับบริการ : ระบบ

บริหารโครงการตามพันธกิจฯ 
- ติดตามผลผูผานหลักสูตร

ฝกอบรม : ระบบสาร 
สนเทศเพื่อเชื่อมโยงการศึกษา
และการมีงานทำ 

1.2 โครงการบริการวิชาการ รายงาน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / 
ประจำปงบประมาณ / ตาม
ตัวชี้วัด / ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ : ระบบบริหาร
โครงการตามพันธกิจฯ 

2. จัดทำรายงานผลรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม 
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปงบประมาณ 
จากผลการดำเนินงานทำใหความ
เสี่ยงลดลง 
 
 
 
 
 

4 3 12(สูง) 
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ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

ระดบัความเสี่ยง
คงเหลือ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

อัตรานักศึกษา
ออกกลางคัน
เพิ่มขึ้น 

4 4 16 
(สูง) 

1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน  

2. มีอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแต
ละสาขา/ชั้นป 

3. สำรวจสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

จากผลการดำเนินงานความเสี่ยง
ยังคงเทาเดิม 
 

4 4 16 
(สูง) 

ครูผูสอนมีการ
นำเทคโนโลยี
มาใชในการ
ปรับ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนนอย
กวารอยละ 10 

4 4 16 
(สูง) 

1. จัดทำแผนปฏบิัติราชการประจำป 
พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการบทเรียนออนไลนเพื่อ
ชุมชน ใหวิทยาลัยชุมชนจัดทำส่ือ
ออนไลนรายวิชาในหลักสูตร
อนุปริญญาและหลักสูตรอาชพี 
รวมถึงการอบรมระบบ Thai MOOC 
และ Google Classroom สำหรับ
ผูสอน 
2. จัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในโครงการพัฒนาและสงเสริม
การเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
เปนโครงการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กิจกรรมดำเนินงาน 1) จัดทำ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ/บทเรียน
ออนไลนรายวิชาอาชพีในหลักสูตร
อนุปริญญาและรายวิชาอาชีพดาน
ผูประกอบการอาหาร ดาน digital 
marketing ดานเกษตร เปนตน 2) 
พัฒนาบุคลากรรองรับการใชงาน
บทเรียนออนไลน 3) จัดการเรียนรู
ผานการเรียนออนไลน 4) การ
ติดตามประเมินผลโครงการ 
จากผลการดำเนินงานทำใหความ
เสี่ยงลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9  
(ปาน
กลาง) 
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ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

ระดบัความเสี่ยง
คงเหลือ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 
คว

าม
เสี่

ยง
 

งานวิจัย
นวัตกรรม
ชุมชนที่ทำ
รวมกับชุมชน
ยังมีนอย ไม
เปนตามพันธ
กิจ 

3 4 12 
(สูง) 

1. เขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ขับเคล่ือนพลังเครือขาย
การวิจัยและนวัตกรรม อยาง
สรางสรรค เพื่อพัฒนาประเทศไทย 
4.0 ใหยั่งยืน"  
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำแผนงาน 
วิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพนกัวิจยั ดานการ
เขียนบทความวิจัย 
จากผลการดำเนินงานทำใหความ
เสี่ยงลดลง 
 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 

การวิเคราะห
ขอมูลเชิง
ผลผลิต/
ผลลัพธดาน
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 4 16 
(สูง) 

จัดทำปฏิทิน แนวปฏิบัติและ
แบบฟอรมการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน 
ดานการทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อใหบุคลากรที่
รับผิดชอบใชเปนเคร่ืองมือในการ
กำกับ ติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานใหเปนไปตามแผน 
ปฏิบัติราชการ ป 2563 โดยกำหนดให
รายงานผลรายไตรมาส / ประจำป
งบประมาณ / ตามตัวชี้วัด และความ
พึงพอใจผูรับบริการของวิทยาลัย
ชุมชน (เชิงผลผลิต/ผลลัพธ) ในระบบ
บริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน 
จากผลการดำเนินงานทำใหความ
เสี่ยงลดลง 

4 3 12 (สูง) 

 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห  
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 4 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดำเนินงาน 

อยางชัดเจน 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายและแผนพัฒนา 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใชเปนทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
ท่ีกำหนดไวในกฎหมายของการจัดตั้งสวนราชการ และเพ่ือใหผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ ซ่ึงในแตละปงบประมาณจะมีเปาหมายผลผลิต 
ตัวชี้วัด ท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชน การดำเนินงานเพ่ือให
บรรลุผลสำเร็จกลาวขางตน เริ่มตั้งแตการเตรียมขอมูล ความพรอม 
กระบวนการกระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป การบริหารและ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือการบรรลุเปาหมายผลผลิตตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ไปจนถึงการรายงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
1. ทบทวน ปรับปรุง หรือจัดทำรางหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือกำหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย กิจกรรม วิธีดำเนินการ และ
แนวทางการกำกับ ติดตามประเมินผล โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร และ
ผูรับผิดชอบงานโครงการตาง ๆ 
2. รับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะรางหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำป จากผูบริหารและผูรับผิดชอบงานโครงการตาง ๆ 
3. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปงบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยเนนการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของภายในสำนักงาน
สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง 
4. จัดทำคูมือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563  
เพ่ือใหสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง ใชเปนแนวปฏิบัติ 
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันในการเสนอแผนงาน โครงการ เพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 ดำเนินการใหบรรลุเปาหมายผลผลิต
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5. หนวยงานภายในสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แหง จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหาร สภาวิทยาลัย
ชุมชน ผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการ บุคลากร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดย
การบันทึกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ

5.1-4-1(1) เกณฑการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2563 (เกณฑการจัดสรร
งบประมาณในลักษณะโครงการ
ปรากฎในเลม แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ใชหลักฐานเดียวกับ 3.1-1) 
5.1-4-1(2) คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
ประจำป พ.ศ. 2563 
(ใชหลักฐานเดียวกับ 3.1-1  
(หนา 172-178) 
5.1-4-1(3) แนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำป  
พ.ศ. 2563 
5.1-4-1(4) ระบบบริหารโครงการ
ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน 
http://projectbase.bcca.go.th/ 
5.1-4-1(5) รายงานการประชมุสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.1-4-1(6) กรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
https://www.iccs.ac.th 
/uploads/file/2563.pdf 
5.1-4-(7) ฐานขอมูลระบบติดตาม
และประเมินผลดานงบประมาณ 
https://www.tbs.mua.go.th/ 
budget/uni/user/ 
 
 
 

http://projectbase.bcca.go.th/
https://www.iccs.ac.th/
https://www.tbs.mua.go.th/
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สำหรับวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปนระบบท่ีอำนวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล 
ใหแลวเสร็จและทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยลดการสงขอมูล 
ทางไปรษณียหรือหนังสือราชการ ลดการใชกระดาษ 
6. คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
พิจารณาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ของวิทยาลัย
ชุมชน โดยวิธีการใหผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการของวิทยาลัยชุมชน 
ท่ีเสนอแผนงานโครงการ นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณารวมกัน 
7. สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทำรางกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจำป เสนอตอท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
8. สถาบันวิทยาลยัชุมชนแจงกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหทุกหนวยงานทราบ และใชในการแผนงาน/โครงการ
ตลอดปงบประมาณ 
9. สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พศ.2563 ผานฐานขอมูลระบบ
ติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ (ของสำนักติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา สกอ. เดิม) https://www.tbs.mua.go.th/budget/uni/user 
10. สถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พศ.2563 ผานระบบฐานขอมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ BB EvMis ของสำนักงบประมาณ 
ซ่ึงเปนระบบท่ีใหสวนราชการรายผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ทุกไตรมาส 
11. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำป  
พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และของสำนักงาน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เผยแพรทางเว็บไซดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12. สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดทำปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรม 
การรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แจงและเผยแพรใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ 
13. ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดสรรและโอนงบประมาณ/
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหแกหนวยงานภายในสำนักงานสถาบัน และ
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 
2563 ตามอำนาจหนาท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2558 มาตรา 27 
14. หนวยงานในสังกัดสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แหง  
บันทึกและรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5.1-4-1(8) ขอมูลผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณจากระบบ
ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ BB 
EvMis  
https://122.155.139.35/ 
ev57/login/login.aspx 
5.1-4-1(9) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ใชหลักฐานเดียวกับ 
3.1-1) 
 
5.1-4-1(10) ปฏิทิน แนวปฏิบัติ
และแบบฟอรมการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัย
ชุมชน ประจำป พ.ศ. 2563  
ใชหลักฐานเดียวกับ 3.1-2(3) 
https://www.iccs.ac.th/ 
uploads/file/Calendar(1)(1).pdf 
5.1-4-1(11) ขอมูลจากระบบ
บริหารงบประมาณ 
http://repbudget.bcca.go.th/ 
5.1-4-1(12) ขอมูลจากระบบ
บริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน 
http://projectbase.bcca.go.th/ 
5.1-4-1(13) รายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
(ณ สิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ) 
https://www.iccs.ac.th/ 
uploads/file/2563-03(2).pdf 
https://www.iccs.ac.th/ 
uploads/file/2563-03(5).pdf 

https://www.tbs.mua.go.th/budget/uni/user
https://122.155.139.35/
http://repbudget.bcca.go.th/
http://projectbase.bcca.go.th/
https://www.iccs.ac.th/
https://www.iccs.ac.th/
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ให
สอดคลองกับปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมท่ีกำหนด (รอบ 1 เดือน 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และสิ้นปงบประมาณ) โดยกำหนดใหรายงานผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
     วิทยาลยัชุมชนทุกแหงรายงานผลการดำเนินงานท่ีดำเนินงานในลักษณะ
โครงการ ผานระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน  
ซ่ึงใหรายงานผลตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส และรายงานผล
การดำเนินงานประจำป และรายงานผลการใชจายงบประมาณทุกเดือน 
ผานระบบบริหารงบประมาณ ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกำหนดชวง 
ของการรายงานในแตละเดือนและแจงเปนการภายในของกลุมผูปฏิบัติงานได
รับทราบและปฏิบัติรวมกัน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดตรวจสอบและ
ติดตามผลการบันทึกขอมูลผลการใชจายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 
อยางตอเนื่องทุกเดือน เม่ือพบวามีการเบิกจายงบประมาณไมถูกตอง  
หรือมีการบันทึกขอมูลผิด จะรีบประสานผูปฏิบัติงานแตละวิทยาลัยชุมชน 
ใหรับทราบและแกไขใหถูกตองโดยเร็ว และมีการตอบคำถามและ 
ใหขอเสนอแนะในการทำงานผานระบบดังกลาวระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน 
15. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบการเรงรัด กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 
การบันทึกขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนผานชองทางตาง ๆ อาทิ กลุม Line@ หนังสือราชการ e-mail ฯลฯ 
16. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำรายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงาน
แผนงาน โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563ภายใตแผนงานบูรณาการ 
ใหแกหนวยงานเจาภาพตามปฏิทินและระยะเวลาท่ีกำหนด หรือกรณีท่ี
หนวยงานเจาภาพรองขอ 
17. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำรายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงาน
และการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 แจงใหหนวยงานในสังกัด ทราบ และเรงรัดติดตามการดำเนินงาน
และการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกำหนด  
เปนรายไตรมาส 
18. อยูระหวางรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานประจำป พ.ศ 2563  
ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรายงานตอสาธารณะ 
 

สำหรับขอมูลราย ณ สิ้นปงบประมาณ 
อยูระหวางตรวจสอบความถูกตอง 
และรอเผยแพรบนเว็บไซด 
 
 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห 
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเปนไปตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล  
กลยุทธท่ี 1.2 จัดระบบการบริหารจัดการเชิงรุก และการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และแผนการปฏริปูสถาบันวิทยาลัยชุมชน กำหนดไวในเปาหมาย O7 มุงปรับ 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสู Digital Community Colleges 

การนำนโยบาย และแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีการ
ดำเนินการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาใชในการบริหารจัดการและ
การจัดการศึกษาในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชมุชน เปนการออกแบบกระบวนการ
ทำงานเพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลา และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ท้ังหนวยงานภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และการใหบริการท่ีเขาถึงผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดอยางท่ัวถึง และเทาเทียม 
1. ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชงานปจจุบัน  
   (1) ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล
นักศึกษา เปนระบบสำหรับดำเนินงานดานการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
รวมไปถึงการจัดฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณ 
ดานอาชีพและดานคุณภาพชีวิต และบริการวิชาการ ตั้งแตกระบวนการเปดหลักสูตร 
การรับเขา การลงทะเบียนเรียน การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนการจัดการ 
การสำเร็จการศึกษา 
   (2) ระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน เปนระบบสำหรับเก็บขอมูลแบบสอบถามนักศึกษาแรกเขา  
แบบติดตามผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรประกาศยนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และผูผาน 
การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพ 
และดานคุณภาพ และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
   (3) ระบบบริหารโครงการ ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน เปนระบบสำหรับ
บริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ ตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน  
ตั้งแตข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน การอนุมัติโครงการ การรายงานผล 
การดำเนินงานรายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผล 
การดำเนินงานประจำปงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-2(1) ภาพรวมของ
ระบบสารสนเทศ 
http://www.bcca.go.th/# 
 

http://www.bcca.go.th/
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   (4) ระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) เปนระบบสำหรับบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดเก็บ กำกับและติดตามขอมูล
ตั้งแต มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) มคอ.4 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา) มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม) มคอ.7  
(รายผลการดำเนินการของหลักสูตร) ของหลักสูตรอนุปริญญาใหเปน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

   (5) ระบบบริหารงบประมาณตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนระบบสำหรับ
บริหารงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเชื่อมโยงขอมูลงบประมาณ 
ตาม พรบ.งบประมาณจากระบบงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปนขอมูลตั้งตน 
ในการบริหารงบประมาณ ตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ การรายงานผลการใชจาย
งบประมาณตลอดจนการกำกับ ติดตาม การใชจายงบประมาณของแตละวิทยาลัย
ชุมชน และแตละกองในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ระบบยังเชื่อม
ขอมูลกับระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน  
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการรายงานผลการใชจายงบประมาณในแตละรายการอีกดวย 
 

   (6) ระบบงบประมาณรายจายประจำปสถาบันวทิยาลัยชุมชน เปนระบบสำหรับ
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ตั้งแตการทบทวนการดำเนินงาน  
การวางแผนงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณเบื้องตน การจัดทำแผน 
การใชจายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ท่ีสามารถเชื่อมตอการทำงาน 
กับระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  ดานงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล
นักศึกษาท้ังหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรอาชีพ  
และสามารถติดตามความกาวหนาการดำเนินงานในแตละข้ันตอน 
 

   (7) ระบบ E-meeting เปนระบบท่ีนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 
มาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม เริ่มตั้งแตการจัดเตรียม ระเบียบวาระ
การประชุม การนําเรื่องท่ีเสนอเขาสูวาระตางๆ ตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 
ในการประชุมแตละครั้ง และการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมดูวาระการประชุม 
ท่ีอยูในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสลวงหนากอนการประชุม และในระหวาง
ดําเนินการประชุมผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเองได 
 

     (8) ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (BeLib E-Library) เปนระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสมาตรฐานใหมท่ีผสานระบบจัดการหนังสือเลมยืม-คืน (Auto Lib)  
และหนังสือดิจิทัล (E-Book) ไวดวยกัน โดยใชงานผาน Website และ Mobile 
Application สำหรับหองสมุดท่ีตองการ Upgrade ระบบเดิมใหทันสมัย  
ใชงานงาย และสามารถออกแบบรูปลักษณเฉพาะของ Website และ Mobile 
Application ในรูปแบบตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 
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2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (1) สารสนเทศสำหรับผูบริหาร (Executive information system)  
เปนระบบสารสนเทศเพ่ือผูบรหิารระดบัสูง (เปนประเภทหรือสวนยอยจากระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) มีจุดประสงคเพ่ืออำนวย
ความสะดวกและสนับสนุนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  
โดยเปนขอมูลท่ีมีองคประกอบท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกฃท่ีเก่ียวของกับ
เปาหมายทางกลยุทธนโยบาย ยุทธวิธี ปญหาเฉพาะหนา และการควบคุม ท่ีจะชวยให
ผูบริหารระดับบนสุดวิเคราะหเปรียบเทียบและเนนแนวโนมในตัวแปรท่ีสำคัญ 
เพ่ือใหพวกเขาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและระบุโอกาสและปญหา 
ซ่ึงผูบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนสามารถเขาถึงขอมูลได 
แบบ Real time ไดแบบไมจำกัดเวลา และสถานท่ี  
   (2) ระบบรายงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 

5.1-4-2(2) ระบบ
สารสนเทศสำหรับ
ผูบริหาร (Executive 
information system: 
EIS) 
http://eis.bcca.go.th/ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห   
 
  

http://eis.bcca.go.th/


 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 91 

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     3.1 ตามมาตรา 18 (5) แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 
กำหนดอำนาจหนาท่ีของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการใหอนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร ตามมาตรา 34 วรรคสอง และ มาตรา 46 สถาบันมีอำนาจให
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอยางใดอยางหนึ่งในสาขาวิชาท่ีมีการสอน 
ในสถาบันได ดังตอไปนี้ 
            (1) อนุปริญญาออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
            (2) ประกาศนียบัตรออกใหแกผูสำเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม  
     3.2 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี  
8 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติการใหอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ และรูปแบบ 
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน และรูปแบบใบอนุปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน (National Certificate) 
     3.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการตรวจสอบและ
รับรองการสำเร็จการศึกษาของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี้ 
           (1) ตรวจสอบขอมูลผูสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนเสนอเพ่ือขออนุมัติ
การใหอนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
           (2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร 
           (3) เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา 
และประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน 
           (4) เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ืออนุมัติการใหอนุปริญญา 
และประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
           (5) กำกับ และออกเลขทะเบียนคุมเอกสารการสำเรจ็การศึกษา 
และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
     3.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2559 ท่ีประชุมมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษา
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทำหนาท่ี พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสำเร็จการศึกษาใหถูกตองครบถวนกอนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-3(1) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี  
8 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-3(2) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 
2 กันยายน 2559 
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     3.5 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเห็นชอบบัญชี
รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการใหอนุปริญญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
แกผูสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 2,679 ราย และผูสำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 35 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

หลักสูตร จำนวน 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 956 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 656 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 368 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 216 ราย 
สูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 112 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 78 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 67 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 59 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 39 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการทองเท่ียว 32 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 22 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชน 14 ราย 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา
ชายแดน 

13 ราย 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศในกลุม
อินโดจีน 

1 ราย 

ยอดรวม 2,679 ราย 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สาขาวิชาภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 

24 ราย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (การนวดไทย) 

11 ราย 

ยอดรวม 35 ราย 
ยอดรวมท้ังหมด 2,714 ราย 

 

5.1-4-3(3) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 
18 กุมภาพันธ 2563 
5.1-4-3(4) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 
10  
มีนาคม 2563 
5.1-4-3(5) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 
12 พฤษภาคม 2563 
5.1-4-3(6) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 
11 สิงหาคม 2563 
5.1-4-3(7) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2563 
 
 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง (กองอำนวยการ) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวรัชนันต ไชยสวุรรณ 

        นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
      หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี จะตองปฏิบัติตามท่ีระเบียบ กฎหมาย กำหนด ซ่ึงหากปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามระเบียบกฎหมายแลว ขาราชการจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึน และอาจจะสงผลใหถูกดำเนินการทางวินัยดวย   
       กรณีขาราชการครูในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทำละเมิดในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการจนทำใหราชการเกิดความเสียหาย จึงตองถูกดำเนินการทางวินัยและ 
ทางละเมิดของเจาหนาท่ี แมเปนการดำเนินการตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา 
แตเนื่องจากเปนการสั่งการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูใดปฏิบัติตามก็ถือวา 
ไดมีสวนรวมในการกระทำความผิด ดังนั้น เพ่ือเปนการรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการจึงตองชดใชเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองในการรวมกระทำละเมิด 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูนั้น 
 
 
    

5.1-4(1)พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 
 
5.1-4(2) หนังสือท่ี อว 
0610(1)/1713 ลงวันท่ี 
15 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
รายงานผลการ
ดำเนินการตาม 
คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง (กองอำนวยการ) 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปย 
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5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) 
และประเมิน 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ  
การใชทรัพยสินของราชการ การปองกันการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 
 
2. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะท่ีปรึกษาไดตรวจใหคะแนนและใหขอเสนอแนะ 
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 102/2563 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 
2563 เห็นชอบใหสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินใหสาธารณชน
รับทราบ พบวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดคะแนนรวมเทากับ 88.09 ระดบัผลการประเมิน 
A ซ่ึงถือวาผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (85 คะแนนข้ึนไป) ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะป พ.ศ. 2561 – 2565 
 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามกรอบการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ประกอบดวย  
 

ตัวช้ีวัด การเปดเผยขอมูล สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
บนเว็บไซตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ใหสาธารณชน 
ไดรับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ 
และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็น
ขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 

 
 
 
 

5.1-4-5(1) ประกาศ
สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง 
ผลการประเมิน ITA 
2563  
 
 
 
 
5.1-4-5(2)  รายงานผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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ตัวช้ีวัด การปองกันการทุจริต สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการเผยแพรขอมูล 

ท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเปดเผยการดำเนินการตางๆ  
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
ไดแก มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน  
ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห  
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6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
6.1 การบริหารจัดการโดยองคคณะ/บุคคลภายนอก 
การสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     1. พระราชบัญญัติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ประกอบดวย  
         (1) นายกสภาสถาบัน  
         (2) กรรมการโดยตำแหนง  ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ
ผูอํานวยการสถาบัน  
         (3) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากผูแทนภาคเอกชนจํานวนสามคน  
ผูแทนประธานสภาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึง่คน 
และผูแทนผูสอนประจําจํานวนสองคน  
        (4) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน 
     2. สภาสถาบันวิทยาลัยชมุชน มีคำสั่งท่ี 4/2563 ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีนายแพทยพิเชฐ  
บัญญติ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ  
     3. คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการ ดังนี้ 
         3.1 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2563 กำหนดใหมี
ประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ โดยการรับสมัครและเสนอรายช่ือจาก
สำนักงานสถาบันและวิทยาลัย ระหวางตั้งแตวันท่ี 3 - 23 มีนาคม 2563  
          3.2 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563 ไดพิจารณา
รายชื่อผูสมัครและผูไดรับการเสนอรายชื่อพรอมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนแลว 
เห็นวาครบถวนตามประกาศฯ จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีมี จำนวน 6 รายชื่อ  
โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร และมอบใหฝายเลขานุการจัดทำหนังสือทาบทาม  
เพ่ือใหยืนยันแสดงความสมัครใจในการเขารับการคัดเลือกเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พรอมท้ังใหยืนยันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
ตามขอบังคับฯ โดยใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม - 
9 เมษายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น.  
          3.3 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2563 ไดพิจารณาวา
จากการทาบทามมีผูท่ียืนยันแสดงความสมัครใจ จำนวน 4 รายชื่อ เรียงลำดับตาม
ตัวอักษร คือ นายประเสริฐ บุญเรือง ศาสตราจารยประยงค แสนบุราน  
นายสนธิญา สวัสดี และนางสิริกร มณีรินทร มีผูแสดงความไมสมัครใจ จำนวน 2 รายชื่อ 
คือ นายถนอม อินทรกำเนิด และนายปราโมทย โชติมงคล จึงไดพิจารณา 
จากคุณสมบัติและประสบการณความเหมาะสมแลว คณะกรรมการสรรหาฯ  
ท้ังหมดไดมติตรงกันใหเสนอรายชื่อผูท่ีมีความเหมาะสมเปนผูสมควรดำรงตำแหนง
นายกสภาสถาบันใหเหลือจำนวนไมเกินสองรายชื่อ โดยจัดเรียงบัญชีรายชื่อตามลำดับ
ตัวอักษรตอสภาสถาบัน ดังนี้ 
 

 
 
 
5.1-4-6(1) ขอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนวา
ดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซ่ึงนายก 
สภาสถาบัน พ.ศ. 2558 
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2562  
 
5.1-4-6(2) ประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แตงตั้งนายกสภาสถาบัน  
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                (1) นายประเสริฐ บุญเรือง เนื่องจากดำรงตำแหนงระดับสูง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อ จำนวน 1 แหง 
                (2) นางสิริกร มณีรินทร เนื่องจากมีคุณสมบัติสูงมาก  
และมีประสบการณกับวิทยาลัยชุมชนมาตั้งแตตนและตอเนื่อง และมีวิทยาลัยชุมชน
เสนอรายช่ือ จำนวน 15 แหง 
       4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดพิจารณาแลวเห็นวา ความในขอ 7 แหงขอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภา
สถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 กำหนดใหสภาสถาบันพิจารณาเลือกบุคคลจากบัญชี
รายชื่อจำนวนหนึ่งรายชื่อตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยวิธีลงคะแนนลับ 
       5. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2563 ท่ีประชุมมีมติเลือกนางสิริกร มณีรินทรเปนนายกสภาสถาบัน  
โดยวิธีลงคะแนนลับ และเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมวาระนี้ โดยไมมีการแกไข 
และมอบใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภาสถาบันตอไป 
 
6.2  การจัดการศึกษา 
การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ไดกำหนดใหสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนท่ีประกอบดวยวิทยาลัยชุมชน 20 แหงและสำนักงานสถาบันฯ  
มีภารกิจจัดการศึกษาและใหความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องการสรางโอกาสและ 
การเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน ดวยการสราง 
ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา หนวยงานอ่ืนของภาครัฐและเอกชน เนนการมีสวนรวม
ของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ  

ดังนั้นสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงกำหนดมาตรการในการวางระบบสำหรับ 
การจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1. มาตรการเพ่ือการสงเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาใหเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเนนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงประกอบดวย  

1) นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และผูรับบริการ  
2) อาจารยประจำและอาจารยพิเศษ  
3) ผูทรงคุณวุฒิในศาสตร/สาขาวิชา 
4) ผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-6(3) รายละเอียด
ของหลักสูตร มคอ. 2 
5.1-4-6(4) คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 
5.1-4-6(5) รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.1-4-6(6) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
5.1-4-6(7) รายชื่อผูสอน
พิเศษ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
5) สถานประกอบการ  
6) ปราชญจากชุมชน  

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตั้งแตการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร  
การมาเปนอาจารยผูสอนหรือวิทยากรสำหรับการฝกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ซ่ึงผูเชี่ยวชาญเหลานี้เปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษามีประสบการณทางอาชีพ  
เปนผูนำชุมชน/ปราชญชาวบาน องคประกอบของบุคคลเหลานี้เปนปจจัยสูความสำเร็จ 
ตามวงจรคุณภาพในการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน โดยบุคคลเหลานี้ 
มีสวนรวมในกระบวนการออกแบบหลักสูตร การกำหนดรายวิชา กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนและการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับ
สำหรับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
อยางเปนข้ันตอน 
 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน มีข้ันตอนการดำเนินงาน
ดังนี้ 
  1) การสำรวจความตองการ ความจำเปน การวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน สังคม ชุมชน ผูเรียน 
  2) การกำหนดวัตถุประสงค จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
  3) การคัดเลือกและจัดลำดับเนื้อหาสาระวิชาและประสบการณ
เรียนรูใหผูเรียนไดศึกษา 
  4) การคัดเลือกและจัดลำดับประสบการณการเรียนรู 
  5) การกำหนดการวัดผลและประเมินผล 

3. กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ตองมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
โดยผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ท้ังนี้  
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบดวย  

1) ผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนั้น  
2) อาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูสอนประจำ อาจารยผูสอนพิเศษ  
3) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 

รวมใหขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ
การสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู 
และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษา 
ใหตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึงจะนำมาถึงคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา 

4. แนวทางในการกำหนดเง่ือนเวลาและข้ันตอนการดำเนินงานการจัด
การศึกษาวิทยาลัยชุมชนตามมาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเง่ือนเวลาของการเปดภาคการศึกษาโดยเฉพาะ 
การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ผูมีสวนไดสวนเสียของวิทยาลัยชุมชนจะทราบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี ้
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1) หลักสูตรอนุปริญญา(มคอ 2) ท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนแลวตองเสนอใหสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน     
2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ 4) ตองดำเนินการใหแลวเสร็จกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

3) มีรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา(มคอ 5) และรายงานผล 
การดำเนินงานของประสบการณภาคสนาม(มคอ 6) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกหลักสูตร 

4) มีรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ 7) ภายใน 
60 วันหลังปการศึกษา 

5) แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรรายงานลวงหนา 3 เดือน 
6) รายงานการจัดการเรยีนการสอน รายงานหลงัจากเปดการเรียนการสอน 

15 วัน 
7) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนภายใน 

120 วัน หลังสิ้นปการศึกษา เพ่ือเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน และเพ่ือเปนการรักษา
สิทธิ์ของผูรับบริการจากสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีตองจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน                  

5. การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีเปนหลักสูตรใหม
เพ่ือนำไปเปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรกท่ีวิทยาลัยชุมชน กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหม วิทยาลัยไดดำเนินการตามหลักการและข้ันตอนการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรตามท่ีไดกลาวไวขางตน และท่ีสำคัญคือวิทยาลัยชุมชนไดเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเปนกระบวนการ 
ตั้งตนทางการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวทิยาลัยชุมชนเปนสถานท่ี
จัดการศึกษา ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนโดยการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 
ของแตละสาขาอันประกอบดวยผูสอน ผูเชี่ยวชาญในศาสตร/สาขาวิชา เพ่ือมา
แลกเปลี่ยนประสบการณและรวมกำหนดทิศทางท่ีจะออกแบบหลักสูตรใหตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน และ 
สถานประกอบการท่ีตองการใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ ตลอดจน
ทักษะท่ีจำเปนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีคุณลักษณะเฉพาะสาขาและผลลัพธ
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในปงบประมาณ 2562 
ระหวางเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 หลักสูตรใหม 8  สาขาวิชาดังนี้ 

1) สาขาวิชาการทองเท่ียว    
2) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน  
3) สาขาวิชาอิสลามศึกษา     
4) สาขาวิชาการทองเท่ียว    
5) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    
เม่ือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแลว ตองดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตร

หรือท่ีเรียกวารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนและ
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือเห็นชอบหลักสูตรตอไป 
 6. การจัดทำเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรอนุปริญญา(มคอ 2) จะเปน
ขอมูลของหลักสูตรประกอบดวย  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
จากเอกสารดังกลาวจะเห็นวากระบวนการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีดังนี้ 
1) การศึกษาความตองการของผูเรียนและชุมชน 
2) การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
3) การทำหนาท่ีอาจารยประจำหลักสูตร 
4) การทำหนาท่ีอาจารยผูสอนพิเศษ 

การท่ีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับวิทยาลัยชุมชน  
ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม การดำเนินการและการกำกับมาตรฐานของวิทยาลัยชุมชน
ยังคงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติและขอบังคับ 
หรือระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ีคงยึดหลักการจัดการศึกษา 
ใหเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพ  
ท้ังนี้รายละเอียดของหลักสูตรจะเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนการจัดการศึกษา เพ่ือเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญา (อนุปริญญา) ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด จะเห็นวาการดำเนินการจัด
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนท้ัง  
20 แหง จะดำเนินการตามหลักการ วัตถุประสงคของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเพ่ือสราง 
ความเขมแข็งของทองถ่ินและชุมชน 
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ผูสอนประจำและผูสอนพิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ปการศึกษา 2562 

 

ลำดับ 
สำนักงานสถาบัน/

วิทยาลัยชุมชน 

อาจารย
ผูสอนประจำ 

อาจารย
ผูสอนพิเศษ 

จำนวนคน จำนวนคน 
 รวม 264 1,471 
1 แมฮองสอน 15 209 
2 พิจิตร 16 90 
3 ตาก 12 71 
4 บุรีรัมย 15 115 
5 มุกดาหาร 14 75 
6 หนองบัวลำภ ู 15 44 
7 สระแกว 12 62 
8 อุทัยธานี 16 24 
9 ระนอง 15 37 
10 นราธิวาส 11 80 
11 ยะลา 10 153 
12 ปตตาน ี 9 94 
13 สตูล 15 71 
14 สมุทรสาคร 13 38 
15 ยโสธร 12 96 
16 พังงา 9 52 
17 ตราด 12 36 
18 แพร 16 22 
19 สงขลา 13 60 
20 นาน 14 42 

 

 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   
นางสาวจันทรลดา ยิ้มรุงเรือง 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน 
        นางสาวรัชนันต ไชยสวุรรณ 

นางสาวศศิวิมล ราชานนท 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 102 

 

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
    ตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ไดกำหนดหลักการ
กระจายอำนาจไวในมาตรา 30 บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน
ผูอำนวยการสถาบันจะมอบอำนาจใหผูอำนวยการวิทยาลัยและหัวหนาสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสถาบัน
เฉพาะในสวนราชการนั้นก็ได” ซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมไดมีการถายโอนอำนาจ 
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหแกวิทยาลัยชุมชน 
โดยในปงบประมาณ 2563 ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมอบอำนาจ 
ใหผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 
   1. คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 59/2563 เรื่อง มอบอำนาจใหผูอำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนแพรปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ดวยวิทยาลัยชุมชนแพรมีความประสงคจะดำเนินการ 
ขอใชและขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน แปลงท่ี น.ส.ล. เลขท่ี พร 11311 
บางสวนเนื้อท่ีประมาณ 19-0-00 ไร ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีบริเวณศูนยราชการจังหวัดแพร
แหงท่ี 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย สำหรับเปนสถานท่ีจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร เพ่ือรองรับการขยาย
โอกาสและบริการทางการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาแกประชาชนในจังหวัดแพร 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดมีคำสั่งมอบอำนาจใหผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร
ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการขอใชท่ีดินสาธารณประโยชน
ดังกลาว และใหมีอำนาจในการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวเนื่องจนเสร็จการ 
   2. คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี 112/2563 เรื่อง มอบอำนาจใหผูอำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามท่ีสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ ไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยและ
นวัตกรรม ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม (แมไก-ลูกไก) ประจำป 2563  
ใหวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ
จากเกลือทะเลเพ่ือการทองเท่ียวชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร” สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จึงไดมีคำสั่งมอบอำนาจใหผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารปฏิบัติราชการแทน
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ และหรือใหมีอำนาจในการดำเนินการ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวเนื่องกับการรับทุนอุดหนุนดังกลาวจนเสร็จการ 

5.1-4-7(1) 
พระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
5.1-4-7(2) คำสั่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ท่ี 59/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-7(3) คำสั่ง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ท่ี 112/2563 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปย 
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีมาตรการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ และดำเนินการ 
โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  
   กรณีท่ีบุคคลภายนอก(ผูอุทธรณ) ขอใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปดเผยขอมูล 
การดำเนินการทางวินัยของขาราชการครูซ่ึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแลวเห็นวา
เปนการดำเนินการภายในหนวยงานและเปนเอกสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 
ท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือขอมูลขาวสารท่ีมีผูใหมาโดยไมประสงค 
ใหทางราชการนำไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืนตามมาตรา 15 (6) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อีกท้ังบุคคลภายนอกผูนั้นมิไดเปนผูมีสวนไดเสีย
โดยตรงอันจะไดรับความเสียหาย จึงไมเปดเผยขอมูลขาวสารการดำเนินการทางวินัย 
พรอมท้ังใหสิทธิในการอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
ซ่ึงตอมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยถึงการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชน 
ท่ีเก่ียวของ และเพ่ือมิใหเปนการรุกล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร จึงใหสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเปดเผยขอมูลขาวสารเฉพาะในสวนของบันทึกถอยคำพยาน 
ของผูอุทธรณ สวนขอมูลขาวสารอ่ืนใหปกปด  
 

5.1-4-8(1) หนังสือ 
ท่ี นร 0108/3879  
ลงวันท่ี 3 กันยายน 
2563 เรื่อง แจงผล 
คำวินิจฉัย 
 
5.1-4-8(2) 
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
9.1 นักศึกษาพิการ 
     การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 
ในระดับอนุปริญญา ประจำปการศึกษา  2562 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ไดใหการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
12 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย 
สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี แพร และสงขลา จำนวนนักศึกษาพิการ 
26 คน  รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 17,390 บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  ไดใหการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
12 แหง ไดแก 13 แหง  ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน หนองบัวลำภู 
มุกดาหาร พิจิตร บุรีรัมย สระแกว ระนอง นราธิวาส สตูล ปตตานี ยะลา แพร 
และสงขลา จำนวนนักศึกษาพิการ 38 คน รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 27,095 บาท 

 
 
 
 

9.2 นักศึกษากองทุน 
     กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
   ป พ.ศ. 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไดพิจารณา
สนับสนุนทุนใหแกวิทยาลัยชุมชน ในโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการทุนนวัตกรมมสายอาชีพชั้นสูง ซ่ึงสำนักงานกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษาไดประกาศรับขอเสนอโครงการ (Proposal) ผาน
ระบบออนไลน ตั้งแตวันท่ี 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีวิทยาลัย
ชุมชนท่ีเสนอโครงการขอรับทุน จำนวน 12 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 
ตาก พิจิตร อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด พังงา สตูล ยะลา นราธิวาส แพร และ
สงขลา  โดย กสศ. ไดพิจารณาประกาศผลการคัดเลือก เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 
2563 วิทยาลัยชุมชนท่ีผานเกณฑการพิจารณา จำนวน 7 แหง ไดแก วิทยาลัย
ชุมชนแมฮองสอน  อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล ยะลา และนราธิวาส จำนวน 
8 โครงการเปน ประเภททุน 2 ป (ปวช./อนุปริญญา) จำนวน 240 ทุน และ
ประเภททุน 5 ป (ปวช.ตอเนื่อง ปวส.) จำนวน 50 ทุน  รวมเปนทุนท้ังสิ้น 290ทุน 

2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอย
โอกาสท่ีใชชุมชนเปนฐาน ป 2563 และผลการคัดเลือกหนวยพัฒนาอาชีพ 
(วิทยาลัยชุมชน) ท่ีผานเกณฑการพิจารณา  ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา  เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 แหง ไดแก  

 
5.1-4-9(1) ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง  
การสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาสำหรับนักศึกษา
พิการ พ.ศ. 2560 
5.1-4-9(2) ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการรับ
นักศึกษาพิการเขาศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาต่ำกวา
ปริญญา ประจำปการศึกษา 
2563 
5.1-4-9(3) รายชื่อนักศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและ 
ระดับปริญญาตรี ประจำ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2562 และ กาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 
5.1-4-9(4) ประกาศ
สำนักงานกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา  
เรื่อง ผลการคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีผานเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  
ป 2563 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2563 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2.1) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  โครงการการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพสูการเปนกลุมอาชีพตามวิถีพอเพียง  ประเภททุนพัฒนา
ทักษะอาชีพท่ีใชชุมชนเปนฐาน  ประเภทโครงการใหม 

2.2) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ไดแก 
2.2.1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการใหบริการ เพ่ือสุขภาพ  

และการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ เพ่ือพัฒนาอาชีพบนฐานการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนชาติพันธุ ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใชชุมชน 
เปนฐานประเภทโครงการใหม    

2.2.2) โครงการพัฒนาทักษะระบบการเกษตรแมนยำ 
บนพ้ืนท่ีสูงและการแปรรูปผลิตภัณฑจากบุก  ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ท่ีใชชุมชนเปนฐานประเภทโครงการใหม    

2.3) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โครงการฝกทักษะอาชีพ 
ผูตองขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู  ประเภททุนพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใชชุมชน
เปนฐานประเภทโครงการใหม    
 9.3 นักศึกษาตางชาติ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการรับนักศึกษาท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ 
บุคคลท่ีขาดโอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนของพ้ืนท่ีตาง ๆ ในวิทยาลัยชุมชน  
ซ่ึงเปนการเปดกวางทางการศึกษาและการเขาสูระบบกระบวนการเรียนรูใหกับ 
ทุกคนไมจำกัดระดับการศึกษาหรือพ้ืนท่ี เพ่ือรวมกับภาครัฐไดแกปญหาและ
สงเสริมการอยูรวมกับดวยความสงบสุข โดยในปการศึกษา 2562  
มีนักศึกษาตางชาติ จำนวน 56 คน 
 
 

5.1-4-9(5) ระเบียบ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วาดวยหลักเกณฑ 
การพิจารณาผูขาดแคลนทุน
ทรัพยอยางแทจริง พ.ศ. 2558 
5.1-4-9(6) ประกาศ
สำนักงานกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา  
เรื่อง ผลการคัดเลือกหนวย
พัฒนาอาชีพท่ีผานเกณฑการ
พิจารณาโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพสำหรับผูท่ีขาด
แคลนทุนทรัพยและ 
ดอยโอกาสท่ีใชชุมชน 
เปนฐาน ป 2563 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2563  
5.1-4-9(7) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การรับนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย 
5.1-4-9(8) ระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดวย 
การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ. 2561 
5.1-4-9(9) นักศึกษาตางชาติ
ท่ีลงทะเบียนเรียน และ
ลงทะเบียนรักษาสภาพ  
ปการศึกษา 2562 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวปารดา ศราธพันธุ 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาววชิราภรณ สุรธนะสกุล 

        นายพิทยา ทิพวัจนา 
นางสาวแจมนิดา คณานันท 
นางเบญริกา ยะสาวงษ 
นางสาวศศิวิมล ราชานนท 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
10. หลักมุงเนนฉนัทามติ (Consensus Oriented) 
.หลักมุงเนนฉันทามติ 
          1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความตองการขอใชประโยชนพ้ืนท่ี 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ)  
เพ่ือดำเนินโครงการความรวมมือจัดตั้งสถานีวิจัย และบริการวิชาการดานนวัตกรรมเกษตร  
         2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำขอมูลเสนอท่ีประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือประกอบการพิจารณา ในประเด็นเก่ียวกับ  
            (1) การไดมาซ่ึงท่ีดินบริจาค และสถานะของท่ีดินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ)  
           (2) สถานะการใชประโยชนท่ีดินจริง ณ ปจจุบัน  
             (3) ความเปนมาของการขอใชประโยชนท่ีดินบริจาคของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
           (4) ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
           (5) รายละเอียดโครงการความรวมมือฯ  
           (6) แนวทางการดำเนินการอนุญาตใหมหาวิทยาลัยนเรศวรใชประโยชนท่ีดิน  
           (7) ขอคิดเห็นเบื้องตนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
           (8) ขอพิจารณาเบื้องตนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
           (9) ขอมูลพ้ืนฐานและการดำเนินงานตามพันธกิจของวทิยาลัยชุมชนพิจิตร         
          3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 9 
ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหชัดเจนในขอกฎหมายเก่ียวกับผูถือครองกรรมสิทธิ์ในพ้ืนท่ีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) และผูมีอำนาจใหใชประโยชน
พ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยนเรศวรใชประโยชน
พ้ืนท่ีในการดำเนินโครงการความรวมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการดาน
นวัตกรรมเกษตรเปนไปอยางรอบคอบ ในการประชุมตอไป 
         4. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
2561 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
             4.1 รับทราบการเสนอโครงการความรวมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและ
บริการวิชาการดานนวัตกรรมเกษตรท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
             4.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษา 
ความเปนไปไดในรายละเอียดขอเสนอโครงการความรวมมือจัดตั้งสถานีวิจัยและ
บริการวิชาการดานนวัตกรรมเกษตร โดยศึกษาขอมูล และรายละเอียดรวมกัน 
ท้ัง 3 ฝาย ใหมีการทำงานรวมระหวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และจังหวัดพิจิตร โดยมอบหมายใหนายถนอม อินทรกำเนิด เปนประธาน
คณะทำงาน และนายพงษเดช ศรีวชิรประดิษฐ รวมเปนคณะทำงาน   
         5. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-10(1) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 
10/2561  
 
 
 
 
5.1-4-10(2) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 
12/2561  
 
 
 
 
 
 
5.1-4-10(3) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 
3/2562  
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               5.1 เห็นชอบในหลักการใหมีการดำเนินโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการ
วิชาการดานการเกษตรตอไป โดยใหวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และจังหวัดพิจิตร ดำเนินการตามข้ันตอนท่ีจะทำงานรวมกันของท้ัง 3 ฝาย ดังนี้ 
                    (1) ใชปญหาและความตองการของประชาชนเปนฐาน โดยตอง
ศึกษาวิเคราะหปญหาและความตองการของพ้ืนท่ีทับคลอ และประชาชนในจังหวัด
พิจิตร ซ่ึงจากฐานขอมูลเดิมไดเสนอความตองการและปญหาดานตาง ๆ ใหครอบคลุม 
ไมวาจะเปน ดานการเกษตร การมีงานทำ ความยากจน สุขอนามัย ยาเสพติด 
สิ่งแวดลอม และจัดลำดับความสำคัญตามปญหาและความตองการของประชาชน 
                    (2) พิจารณาศาสตรหรือความเชี่ยวชาญท่ีจะนำมาใชในการจัด
การศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือนำไปสูการแกปญหาท่ีประชาชนประสบอยู และ
พัฒนาในสิ่งท่ีประชาชนตองการในอนาคต 
                    (3) พัฒนาหลักสูตร อนุปริญญา ปวส. ปวช. ประกาศนียบัตร 
และฝกอบรม แบบเบ็ดเสร็จ ท่ีสอดคลองกับศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน 
                    (4) สรางศักยภาพความพรอมของหลักสูตร โดยคำนึงถึง ครูผูสอน 
เครื่องมือ หองปฏิบัติการ (Lab) สถานท่ีฝกงาน แหลงเรียนรู อาคารสถานท่ี เพ่ือใชเปนขอมูล
จัดทำแผนการดำเนินงานวาจะตองใชจำนวนท่ีดินและและระยะเวลาในการจัดการศึกษาก่ีป 
                    (5) ประมาณการงบประมาณท่ีใชในการดำเนินงานในภาพรวม 
                    (6) กำหนดภารกิจความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน  
เพ่ือนำไปสูเปาหมายการแกปญหาและพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 
                     (7) นำแผนการดำเนินงานโครงการเขาสภามหาวิทยาลัย/ 
สภาสถาบันของท้ัง 2 หนวยงาน และท่ีประชุมของจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
                     (8) กำหนดใหมีการจัดทำความรวมมือ MOA (Memorandum 
of Agreement) ใน 3 ฝาย คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
จังหวัดพิจิตร เพ่ือดำเนินการตามแนวทางขางตน 
               5.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับทราบมติของท่ีประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนตอไป 
          6. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
               6.1 ทราบรายงานการดำเนินงานการดำเนินงานการขอใชประโยชน
พ้ืนท่ีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
               6.2 เห็นชอบใหแกไขขอความในมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ตามท่ีเสนอ 
               6.3 เห็นชอบใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
ตามข้ันตอนท่ีสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-10(4) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 
6/2562 
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            7. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 7 
ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
                 7.1 เห็นชอบในหลักการท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรขอใชพ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร โดยอนุญาตใหใชพ้ืนท่ี จำนวน 80 ไร 
แตเนื่องจากขอเสนอของมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไมคลอบคลุมกับมติท่ีประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท้ัง 8 ขอ สภาสถาบันพิจารณาเห็นวาควรดำเนินการ
ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมสภาสถาบัน และมีความเห็นเพ่ิมเติมวาเนื่องจาก
ประชาชนชาวพิจิตรเปนเกษตรกรท่ีปลูกขาวไดเปนอันดับ 3 ของประเทศ  
จึงควรใหความสำคัญเรื่อง Smart farming และพัฒนา Smart farmer  
โดยแผนการดำเนินงานโครงการท้ังในสวนของอาคาร สิ่งกอสราง แผนการ
ฝกอบรม และแผนการวิจัย ควรมุงเนนไปตอบโจทยดังกลาว ท้ังนี้  
ใหเปนการทำงานรวมกัน 3 ฝาย คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
และจังหวัดพิจิตร เพ่ือใหการดำเนินโครงการสอดคลองกับนโยบายกระทรวง อว. 
และเปนประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรอยางแทจริง 
                  7.2 มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพ่ือรับทราบมติของท่ีประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนตอไป 
การจัดตั้งคลินิกการแพทยแผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก 
   1. ดวยวิทยาลัยชมุชนตากดำเนินการจัดการศึกษาและบริการวิชาการทางดานสุขภาพ
ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตั้งแตป 2549 เปนตนมา 
มีประชาชนเขามารับบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงก็สอดคลองกับนโยบายของประเทศ
ท่ีสงเสริมและสนับสนุนงานบรกิารดานการแพทยแผนไทยเขาเปนสวนหนึ่งในการ
ดูแลสุขภาพแบบองครวมใหกับประชาชน การผสมผสานการบรกิารแพทยแผนไทยเขาสู
ระบบบริการสุขภาพของประเทศจึงจำเปนตองประยุกตใช องคความรู ภูมิปญญา
แพทยแผนไทยท่ีมีอยูเดิมรวมกับภูมิปญญาแพทยตะวันตก ตลอดจนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือใหปรากฏผลเชิงประจักษของการบริบาลสุขภาพ 
โดยแพทยแผนไทยวาไดคุณภาพ มาตรฐาน มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย การนำองคความรู
ภูมิปญญาของแตละทองถ่ินกลับมาผสมผสาน ประยุกตใชในระบบบริการสุขภาพนั้น 
จำเปนตองไดรับการสนับสนุนท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาหนวยบริการท่ีเปนรปูธรรม 
   2. ในป พ.ศ. 2558 วิทยาลัยชุมชนตากไดรับการรับรองจากฃสภาการแพทยแผนไทย
ใหเปนสถาบันซ่ึงไดรับอนุญาตใหถายทอดความรู สำหรับการฝกอบรมในวิชาชีพ
แพทยแผนไทย ดานเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการนวดไทย 
และไดมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
อยางตอเนื่อง โดยใชอาคารเรียนของวิทยาลยัชุมชนตากสำหรับการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี และหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลบานตาก สำหรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ป 2563 วิทยาลัยชุมชนตากไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีและอาคารโรงเรียน
อนุบาล (เดิม) ในจังหวัดตาก เพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและนโยบาย
ของจังหวัดตากซ่ึงสงเสริมใหประชาชนดูแลสุขภาพดวยศาสตรทางการแพทยแผนไทย  

 
 
 
5.1-4-10(5) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 
11/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-10(6) หนังสือ
วิทยาลัยชุมชนตาก  
ท่ี อว 0610.03/283 ลงวันท่ี 
23 กันยายน 2563 เรื่อง  
ขอเปดคลินิกการแพทยแผนไทย 
5.1-4-10(7) โครงการจัดตั้ง 
คลินิกการแพทยแผนไทย 
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         ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนตากจึงไดเล็งเห็นความสำคัญท่ีจะปรับปรุงอาคาร 
ดังกลาวใหเปนศูนยเรียนรูการแพทยแผนไทย ตามเกณฑมาตรฐานของ 
สภาการแพทยแผนไทย เพ่ือใหเปนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีสมบูรณแบบ  
เปนแหลงฝกปฏิบัติทางการแพทยแผนไทยท่ีเต็มรูปแบบ เปนแหลงผลิตยาสมุนไพร
และผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน และขับเคลื่อนใหการจัดการศึกษา การใหบริการ 
ท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนการฝกอบรมและบริการวิชาการทางดานสุขภาพ
ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน พรอมใหบริการแกประชาชนในจังหวัด สรางความสุข 
และความเขมแข็งของชุมชนตอไป 
    3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 1 
ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการแพทยแผนไทย 
วงเงิน 1.1158 ลานบาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน)  
รายละเอียดดังนี้ 
        3.1วัตถุประสงค 
           (1) เพ่ือจัดการเรียนการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธบิัตร 
            (2) เพ่ือใหบริการฝกอบรมอาชีพ บริการวชิาการท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
          (3)เพ่ือเปนแหลงผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน 
        3.2 กลุมเปาหมาย : ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดภาคเหนือ 
        3.3 สถานท่ีดำเนินการ : จังหวัดตาก 
        3.4 กิจกรรม/วิธีดำเนินการ : ฝกอบรมดานแพทยแผนไทยแกประชาชน 
ในจังหวัดตาก โดยหลักสูตรเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากการรับรองจาก 
สภาการแพทยแผนไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตาก 
จะดำเนินการในหลักสูตรท่ีผานการรับรอง ผานหลักสูตรประกาศนียบัตร  
สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรฝกอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้  
(1) หลักสูตรฝกอบรม : นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชม. (2) หลักสูตรฝกอบรม : 
นวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 60 ชม. (3) หลักสูตรสัมฤทธิบัตร : เวชกรรมไทย  
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย สปาไทยหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยแพทยแผนไทย 
         3.5 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : ผูผานการฝกอบรมและ 
การเรียนการสอนจำนวน 150 คน สามารถนำความรูไปประกอบอาชีพ พัฒนา
งานท่ีทำท้ังในและตางประเทศ ทำใหรายไดผูท่ีเขารวมการอบรมของชุมชนและ
ประเทศเพ่ิมข้ึน อยางนอยรอยละ 20 ตอป 
         3.6 ตัวชีว้ัด (1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผูรับบริการ (หลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝกอบรม/บริการวิชาการ) จำนวน 
150 คน (2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของผูรับบริการสามารถนำความรู 
ไปพัฒนางานท่ีทำ และสรางอาชีพในสาขาแพทยแผนไทยได 
    4. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยชุมชนตาก 
ท่ีเสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามวงเงินงบประมาณ 
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ท่ีไดรับจัดสรร พรอมท้ังมีหนังสือวิทยาลัยชุมชนตาก ท่ี อว 0610.03/283 ลงวันท่ี 
23 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเปดคลินิกการแพทยแผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก  
แจงใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการขอรหสัสถานพยาบาล กับกระทรวงสาธารณสุข 
และขออนุมัติเปนสถานพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง  
   5. ในการนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำ (ราง) โครงการจัดตั้งคลินิกแพทย
แผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก เสนอตอสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 
10/2563 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบดังนี้  
        5.1 เห็นชอบกรอบการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย ระยะท่ี 1 และ
ระยะท่ี 2 และมอบวิทยาลยัชุมชนตากจัดทำโครงการนวัตกรรมโรงเรียนการแพทย
แผนไทยครบวงจรเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจบนฐานภูมิปญญาไทย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
และเสนอของบประมาณในการดำเนินการตอไป  
        5.2 เห็นชอบการจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยวิทยาลัยชุมชนตาก 
ในรูปแบบคลินิกการแพทยแผนไทย แบบไมคางคืน และแจงวิทยาลัยชุมชนตาก 
ใหดำเนินการตอไปใหสอดคลองกับขอกำหนดการจัดตั้งคลินิกการแพทยแผนไทย
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เม่ือไดรับอนุญาตการจัดตั้งและรหัส
สถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขแลวใหแจงสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพ่ือประสานกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เพ่ือการเบิกจายคารักษาพยาบาลตอไป 
         5.3 เห็นชอบใหสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยเปนหนวยงานภายใน
สังกัดวิทยาลัยชุมชนตากในระดับกลุมงาน มีหัวหนาสถานพยาบาลท่ีแตงตั้ง 
โดยผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เปนผูรับผิดชอบหลักเทียบเทาหัวหนากลุมงาน 
และใหจัดระบบบริหารสถานพยาบาลในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
         5.4 เห็นชอบใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำระเบียบ หรือประกาศ หรือ
ขอบังคับเก่ียวกับเงินบำรุงสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการและ 
การจัดบริการของสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย ตามท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติฯ หรือขอบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสอดคลองกับ
กฏเกณฑของกรมบัญชีกลาง 
         5.5 เห็นชอบใหสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำแนวทางการมอบอำนาจใหแก
ผูบริหารสถานพยาบาลและผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในกิจการท่ีเก่ียวกับ
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เพ่ือความคลองตัวในการจัดบริการและ 
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-10(8) รายงาน 
การประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งท่ี 10/2563 
 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวรัชนันต ไชยสวุรรณ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนิน 

การจัดการความรูตามระบบ 
1. สถาบันไดขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ
สำนักงานและวิทยาลัยชุมชนดำเนินการดานการจัดการความรู โดยกำหนด 
เปนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับ
สำนักงานสถาบัน โดยวัดระดับความสำเร็จของการจัดการความรู ของวิทยาลยัชุมชน 
และกอง/หนวย ภายในสำนักงานสถาบันฯ ซ่ึงผานการพิจารณาและเห็นชอบ 
ของท่ีประชุมคณะทำงานบริหารงานพัฒนาระบบราชการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และท่ีประชุมผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
2. วิทยาลัยชุมชน และกอง/หนวย รับทราบและดำเนินการตามตัวชี้วัดและ 
เกณฑการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
ของการจัดการความรู รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
3. วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู 
ประจำปงบประมาณ ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 
4. กอง/หนวย ภายในสำนักงานสถาบัน จัดกิจกรรมการจัดการความรู  
โดยมีการถายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการนำเสนอ  
6 กอง/หนวย จำนวน 8 เรื่อง 
5. สถาบันสรุปผลรายงานผลการจัดการความรูในภาพรวมของสถาบัน 
6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน องคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือกำกับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกำหนดไว ในเกณฑมาตรฐานขอ 4 สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม 
สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรูตามระบบ  
     สรุปผลการประเมินในเกณฑมาตรฐานในเกณฑขอ 4 วิทยาลัยชุมชน ท้ัง 20 แหง 
ผานการประเมินผลการดำเนินงาน 12 แหง ไดแก 1) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย  
2) วิทยาลัยชมุชนหนองบัวลำภู 3) วิทยาลัยชุมชนสระแกว 4) วิทยาลัยชุมชนระนอง 
5) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 6) วิทยาลัยชุมชนยะลา 7) วิทยาลัยชุมชนปตตานี  
8) วิทยาลัยชุมชนสตูล 9) วิทยาลัยชุมชนยโสธร 10) วิทยาลัยชุมชนพังงา  
11) วิทยาลัยชุมชนตราด 12) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
และไมผาน 8 แหง ไดแก 1) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 2) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3) วิทยาลัยชุมชนตาก 4) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 5) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  
6) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 7) วิทยาลัยชุมชนแพร 8) วิทยาลัยชุมชนนาน 

5.1-5 (1) รายงานการ
ประชุมคณะทำงาน
บริหารงานพัฒนาระบบ
ราชการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งท่ี 2/2563 
5.1-5 (2) รายงานการ
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งท่ี 1/2563 
5.1-5 (3) หนังสือแจงให
รับทราบกรอบและเกณฑ 
การประเมินและดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด 
5.1-5 (4) หนังสือแจงให 
วชช. รายงานผล และ
ตัวอยางท่ี วชช. รายงานผล 
5.1-5 (5) ภาพกิจกรรมของ
สำนักงาน 
5.1-5 (6) สรุปรายงานผล
การจัดการความรูของ 
สถาบันฯ 
5.1-5 (7) ตารางสรุปผล 
การประเมินองคประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของวิทยาลัยชุมชน
เกณฑขอ 4 
 

 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 

        นายทศปริชัย เลาหทวี  
นางสาวสุพรรณิการ ปชโชตะสิงห  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 6 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยไดกำหนดกลุมเปาหมายครอบคลุมบุคลากรท้ังในสำนักงานสถาบัน 
(สายสนับสนุน) และวิทยาลัยชุมชน (สายผูสอน) รวมถึงพนักงานราชการ 
ท้ังสถาบันวิทยาลัยชุมน และจากแผนพัฒนาบุคลากร ก็มากำหนดยอยเปน
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกำหนดแผนพัฒนา
บุคลากร จำนวน 6 โครงการ จำแนกเปน 1) หลักสูตรพัฒนากอนแตงตั้งใหมี 
และเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  2) หลักสูตรพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและ 
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3) หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 4) หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการ  
5) หลักสูตรพัฒนาการเขียนคูมือปฏิบัติงานหลัก  6) หลักสูตรพัฒนาการนำงาน
ประจำมาวิเคราะหเปนงานวิจัย : R2R   
เนื่องจากในป พ.ศ. 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดดำเนินการสรรหาผูอำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงผลการสรรหาไดผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนใหม 2 คน คือ 
วิทยาลัยชุมชนตาก และนาน สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงมีนโยบายใหดำเนินการ
ปฐมนิเทศการเปนผูบริหารของวิทยาลัยชุมชน 
แตเนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดCOVID-19 ข้ึน จึงไมสามารถดำเนินการได
ตามแผนท่ีกำหนด ซ่ึงสามารถดำเนินการไดตามความจำเปน ดังนี้ 
 
1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการพลเรือนในสำนักงานสถาบัน)    
   จำนวน 1 โครงการ 
     1.1 โครงการพัฒนา “หลักสูตรการนำงานประจำมาวิเคราะหเปนงานวิจัย 
(Routine to Research : R2R)” ซ่ึงไดกำหนดจัดระหวางวันท่ี 20 – 21 
กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9   
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการในสำนักงานสถาบัน 
เขารวม 30 คน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานประจำสูงานวิจัย  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ 
ในหลักการ กระบวนการเขียนงานวิจัย การวิเคราะห สังเคราะหงานประจำ 
พัฒนาสูงานวิจัย  และสามารถออกแบบงานวิจัย กระบวนดำเนินการวิจัย  
การวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล สรุปผลงานวิจัยได 
 
2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชน) 
   จำนวน 3 โครงการ 
 
 
 

5.1-6(1) แผนพัฒนา
บุคลากร 
5.1-6(2) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของสำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-6(3) โครงการพัฒนา 
“หลักสูตรการนำงานประจำ
มาวิเคราะหเปนงานวิจัย 
(Routine to Research : 
R2R)”วันท่ี 20 – 21 
กุมภาพันธ 2563 
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     2.1 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเตรียมผลงานทางวิชาการในการขอเลื่อนวิทยะฐานะเปนครูชำนาญการ
พิเศษ ซ่ึงไดกำหนดจัดระหวาง 24 – 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง ถนน      
วิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีขาราชการครูเขารวม 33 คน   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาขาราชการครูใหมีแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการ
ในดานตาง ๆ ท่ีมีความซับซอนและยุงยาก เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
     2.2 โครงการปฐมนิเทศการเปนผูบริหารของวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงไดกำหนดจัด
ระหวางวันท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือเตรียมความพรอมของผูบริหารในการกาวข้ึนสูการเปน
ผูบริหารของวิทยาลัยชุมชนมืออาชีพ 
 
     2.3 โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการใหมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ซ่ึงไดกำหนดจัดระหวางวันท่ี 29 – 31 มกราคม 2563 ณ มหาชัย กรีนบูทีค  
ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มีผูเขารวม 41 คน  โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือใหพนักงานราชการใหมไดมีความรู ความเขาใจในโครงสราง นโยบาย หลักการ 
ปรัชญา ภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดเขาใจเทคนิคทักษะการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ สามารถพัฒนาตนเองในการทำงาน 
ไดอยางเหมาะสม และมีความเจริญกาวหนา มีความภาคภูมิใจในองคกร  
และความสามัคคีในหมูคณะ 

5.1-6(4) โครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการของ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเตรียม
ผลงานทางวิชาการในการขอ
เลื่อนวิทยะฐานะเปนครู
ชำนาญการพิเศษ  
วันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 
2562 
5.1-6(5) โครงการปฐมนิเทศ
การเปนผูบริหารของวิทยาลัย
ชุมชน วันท่ี 17 - 21 
กรกฎาคม 2563  
 
5.1-6(6) โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานราชการใหม 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วันท่ี 29 - 31 มกราคม 2563 
 
 
 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวสิริบุศย จันทรคลาย 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี:   นายนำพล ปญญาทิพย  

นางสาวธนาภรณ ชวนรักษาสัตย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 7 มีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังหนวยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 
เครือขายหนวยงานในประเทศ  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
1.ความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมระหวางสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จากวัตถุประสงคขอ 4 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนของสังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในหลักสูตรหรือสาขาวิชา 
ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชมีการจัดการเรียนการสอนตามขอบังคับ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
ท่ีเรียนคูขนานและตอยอดการศึกษากับ มสธ. และจบวิชาเอกการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ไดสอบบรรจุครูปฐมวัยได จำนวน 8 คน 
ดังนี้  

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี จำนวน 4 คน  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จำนวน 3 คน  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จำนวน  1 คน 

 2.ความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรูทางไกลผานระบบ
เครือขายสารสนเทศ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม  
           โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (TCU) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดลงนาม
ความรวมมือทางดานวิชาการดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูทางไกล 
ผานระบบเครือขายสารสนเทศ Thai MOOC สูการเรียนรูของประชาชน  
และไดมีคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ท่ี 151/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำรอง โดยมีบุคลากร 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจำนวน 3 ทานเปนคณะกรรมการหลักสูตรนำรองนี้ 
ไดแก นายชาญวิทย โตธนะคุณ นางสาววิภาดา ศิริวัฒน และนายพิทยา ทิพวัจนา 
ผลจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำรองครั้งแรก ในวันอังคารท่ี 
10  มีนาคม 2563 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีมติใหพัฒนา
หลักสูตรนำรองสำหรับดูแลผูสูงอายุ 420 ชั่วโมง ประกอบดวย Input – Process 
– Output – Outcome โดยหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการนี้  
แบงผูเรียนแบงออกเปน ผูมีประสบการณดูแลผูสูงอายุ และผูจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 
หรือมัธยมศึกษาปท่ี 3  นอกจากนั้นยังมีการประชมุคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนำรอง       
            สำหรับดูแลผูสูงอายุอีก 2 ครั้ง ในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 และ วันท่ี 8  
พฤษภาคม 2563 ผานระบบ ZOOM เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 
Covid-19 ยังอยูในชวงเฝาระวัง  

 
 
5.1-7(1) บัญชีรายชื่อ 
ผูสอบผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7(2) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาระบบการเรียนรู
ทางไกลผานระบบเครือขาย
สารสนเทศ ระหวางกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
5.1- 7 (3) คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรนำรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 115 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
3. ความรวมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการลงนามในทึกขอตกลงความรวมมือกับ 
สวทช. เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวของไปใชยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการนี้ สถาบันฯอไดมีการประชุมหารือรวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการเขาถึงและการนำเสนอ
ผลงานของวิทยาลัยชุมชนผานแหลงเรยีนรูออนไลน ระบบคลังทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด  (Open Educational Resource : OER)  

 
4. ความรวมมือในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรดานการประกอบอาชีพ กับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
         (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานบุคลากรดานการประกอบอาชีพท่ีมีการตกลงรวมกัน  
โดยเจาะกลุมชุมชนสูความเปนมืออาชีพ ตอหนาผูนำวิทยาลัยชุมชน 20 แหงท่ัวประเทศ  
ท่ีรวมเปนสักขีพยานผานออนไลน ซ่ึงความรวมมือในครั้งนี้จะเปนการยกระดับ
บุคลากรในชุมชนใหกาวสูความเปนมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานระดับสากล เพ่ิมโอกาส
การศึกษา และฝกอบรม ผลักดันใหเกิดการประเมินสมรรถนะบุคคลลงไปถึง 
กลุมชุมชนซ่ึงเปนฐานรากของประเทศ ใหมีการพัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการทำงานใหเปนมืออาชีพ มีความพรอมเปนผูประกอบการอิสระ กระท่ัง
สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมได โดยเฉพาะสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด-19 ไดทำใหคนไทยตองปรับตัวในการใชชีวิต หลายคน
ตองกลับภูมิลำเนาเพราะนายจางปดกิจการ และประกอบอาชีพท่ีบานเกิด  
ซ่ึง สคช. พรอมท่ีจะใหแนวทาง และพรอมเปนหนวยงานการันตีใหกับคนในชุมชน 
ท่ีไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด จังหวัดใด จะอยูท่ีบาน หรือแมกระท่ังตางประเทศ  
ก็พรอมทำงานไดอยางมืออาชีพ ความรวมมือระหวาง สคช. และวิทยาลัยชุมชน 
จะเปนการผนึกกำลังกันครั้งสำคัญ 
 

(2) สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสรรงบประมาณ ประจำป 2563 โครงการ
จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ  ซึ่งมีวัตถุประสงคใหวิทยาลัยชุมชนไดจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร เพื ่อเปนการสรางโอกาสใหชุมชนไดมีสมรรถนะวิชาชีพที ่มี
มาตรฐานและเปนการยกระดับความกาวหนาในอาชีพ ตามที ่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดจัดทำมาตรฐานอาชีพไวในวิชาตางๆ  

 
 

5.1-7(4) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ  
การนำวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชในการจัด
การศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระหวาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 
5.1-7(5) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือการยกระดับ
มาตรฐานบุคลากรดาน 
การประกอบอาชีพ ระหวาง 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
5. การเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
          สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีบันทึกขอตกลงวาดวย การเขารวมดำเนินงาน
กับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตามขอ 10 แหงระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ี
สถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 
2561 ซ่ึงสถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน จัดทำ
สัญญาและการนำสงสัญญากูยืม ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและ
การสงคืน จัดทำทะเบียนผูกูยืมเงินและการเก็บเอกสาร กำกับ และสงเสริมผูกูยืมเงิน
ระหวางศึกษา ติดตามผูกูยืมเงินใหชำระเงินคืนกองทุน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ท่ีไดรับทุนกูยืมเงินจาก กยศ. เปนนักศึกษาผูกูรายเกา 116 คน และผูกูรายใหม 
114 คน  

 
6. ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมทางวิชาการ กับจังหวัดพิจิตร  
และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
           สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมทางวิชาการ ระหวางจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
           สาระสำคัญของบันทึกขอตกลงฯ ระหวางจังหวัดพิจิตร สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และ มน. 
          วัตถุประสงคของความรวมมือ 

1) เพ่ือแกปญหาและความตองการของประชาชนภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิจิตร ไดแก การเกษตร การมีงานทำ ความยากจน สุขอนามัย ยาเสพติด และ
สิ่งแวดลอม 

2) เพื่อจัดตั้งสถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว 

3) เพื่อพัฒนาดานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและความรูทางดานการเกษตรใหประชาชน
ท่ัวไปอยางยั่งยืน 
           กรอบและแนวทางการดำเนินงาน 

1) การศึกษาวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนพ้ืนท่ีทับคลอ 
และประชาชนในจังหวัดพิจิตรเปนหลักฐาน ใหครอบคลุมดานการเกษตร การมีงานทำ 
ความยากจน สุขอนามัย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และจัดลำดับความสำคัญตาม
ปญหาและความตองการของประชาชน 

2) กำหนดภารกิจความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน
ท่ีจะนำมาใชในการจัดการศึกษาสาขาวิชาตางๆ เพ่ือนำไปสูการแกปญหาท่ีประชาชน
ประสบอยู และพัฒนาในสิ่งท่ีประชาชนตองการในอนาคต 

5.1-7(6) บันทึกขอตกลงวา
ดวย การเขารวมดำเนินงาน
กับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา ตามขอ 10 แหง
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ี
สถานศึกษาจะเขารวม
ดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 
2560 และบัญชีสรุปยอดรวม
นักศึกษาท่ีไดรับทุนจาก กยศ. 
ปการศึกษา 2562  
 
5.1-7(7) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
และสงเสริมทางวิชาการ 
ระหวางจังหวัดพิจิตร  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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3) พัฒนาหลักสตูรอบรม (ประกาศนียบัตร) อนุปริญญา ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  

4) พัฒนาแผนการวิจัย และบริการวิชาการท่ีสอคดลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน ในพ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัยชุมชนอนุญาตใหมหาวิทยาลัย
นเรศวรใชประโยชน พ้ืนท่ี 80 ไร  

5) สรางศักยภาพความพรอมของหลักสูตร โดยคำนึงถึงครูผูสอน 
เครื่องมือ หองปฏิบัติการ สถานท่ีฝกงาน แหลงเรียนรู อาคารสถานท่ี เพ่ือใชเปน
ขอมูลจัดทำแผนการดำเนินงานวาจะตองใชจำนวนท่ีดินและระยะเวลาในการจัด
การศึกษาก่ีป 

6) การแสวงหางบประมาณท่ีใชในการดำเนินการรวมกันในพ้ืนท่ี 80 ไร 
และจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายรับผดิชอบ  
7. ความรวมมือพัฒนากระบวนการจัดการความรูเพ่ือการประกอบอาชีพกับ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) หรือ สบร.  
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและกลุมวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตโครงการจัดการองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานราก ประจำปงบประมาณ 2563  โดยการดำเนินการอบรม  
2 รอบ ไดแก ภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคุมภูคำ 
จังหวัดเชียงใหม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมสุนีย แกรนด จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีผูเขารวมอบรมจากวิสาหกิจ
ชุมชน จำนวน 10 กลุม จาก 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง นาน 
มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี และหนวยงานในสังกัดสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และวิทยาลัยชุมชน 
จำนวน 6 หนวยงาน รวมจำนวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 95 คน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณอรเลขา เพ็งพริ้ง ผูชวยผูอำนวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตรนวัตกรรม 
การเรียนรู กลาวตอนรับ และชี้แจงแนวทางการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7 (8) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู
เพ่ือการประกอบอาชีพ
ระหวางสำนักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการ
มหาชน) กับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
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อ.นลินี ทองแท เปนวทิยากรบรรยายในหัวขอ 

“การพัฒนาผลิตภัณฑ แบรนด และบรรจุภัณฑใหทันเทรนด” 
 

 
ผูเขาอบรมระดมสมองและฝกปฏิบัติ 

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

ผูเขาอบรมนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 
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ดานเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
        สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดสมัครเปนสมาชิก Community College for 
International Development, Inc. (CCID), USA ป 2562 (ระหวางวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ท่ีมาของ Community Colleges for 
International Development, Inc.     
       Community Colleges for International Development, Inc. (CCID) 
เปนสมาคมของวิทยาลัย (two year college) จำนวน 160 แหงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ อีก 12 ประเทศ และเปนองคการของวิทยาลัย 
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอาชีพระดับโลก รวมถึงการฝกอบรมขามประเทศ   
โดยมีพันธกิจนำเสนอรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ประเทศเพ่ือทำใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในระดับสากล 
       CCID ตั้งในป ค.ศ.1976 ไดดำเนินงานการเทคนิค/อาชีวศึกษารวมกับ
สมาชิกมากวา 500 โปรแกรม และสงเสริมการพัฒนารูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
แกอาจารย พนักงานระหวางประเทศ จำนวน 15,000 คน รวมถึงการพัฒนา
แรงงาน และการประเมินความตองการเปนพิเศษ  นอกจากนี้ CCID ยังเปนผูริเริ่ม
และจัดการใหนักศึกษาไปศึกษาตางประเทศ พัฒนาอาจารยระหวางประเทศ  
สงผูบริหารระดับสูงไปตางประเทศ และจัดการประชุม/ประชุมทางไกลเก่ียวกับ
ประเด็นสากลในวิทยาลัย 
         ปจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงติดตอประสานงานกับ CCID  
ทางe-mail ของนางสาวปารดา ศราธพันธุ เพ่ือรับขอมูลขาวสารภายใน 
กลุมสมาชิกตางประเทศ และในป 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรับงบประมาณ
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ แตเนื่องจากเกิดภาวะ
วิกฤตการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงตองสงคืนงบประมาณสวนนี้ไป 

5.1-7 (9) ใบเสร็จรับเงิน 
คาสมาชิก 

 
ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวปารดา ศราธพันธุ 
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวแจมนิดา คณานันท 

        นายพิทยา ทิพวัจนา 
นางเบญริกา ยะสาวงษ 
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 8 สงเสริมใหความรู กำกับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงาน 

ดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกำหนด ประกอบดวย  
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

1. สถาบันฯ มีคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสภาวิชาการสถาบันฯ ทำหนาท่ี 
ในการพัฒนาเกณฑการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน 
ระดับสถาบันฯ และจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. สถาบันฯ มีการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีหนังสือแจงวิทยาลัยชุมชน
เปนประจำทุกปเพ่ือใหการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ของวิทยาลัยชุมชน 
เปนไปตามกระบวนการตั้งแตการวางแผน การเตรียมการกอนการประเมิน   
การจัดทำขอมูลสถิติทางการศึกษา และเง่ือนเวลาตามท่ีกำหนด 
3. สถาบันฯ มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. สถาบันฯ และ สกอ. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน CHE QA ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
แตระบบไมสามารถใชการได สำนักงานฯ จึงไดจัดทำระบบรายงาน google doc  
แตการรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานฯ ตองใชเวลาการรวบรวมรายงาน 
และผลการประเมินจากวิทยาลัยท้ังระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 
5. สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจำป และงบประมาณจัดสรรใหกับวิทยาลัย
เพ่ือดำเนินงานภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือใหวิทยาลัยดำเนิน
โครงการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกป 
6. สถาบันฯ มีการใหความรู การอบรม การสรางความเขาใจใหกับบุคลากร 
ของวิทยาลัยชุมชนและสำนักงานฯ เปนประจำทุกป โดยกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเหมาะสม ท้ังนี้การกำหนดแนวทางของโครงการฯ สภาวิชาการสถาบัน
เปนผูกำหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
7. สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบประกันคุณภาพ ประกอบดวย  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาการจัดการศึกษา 
และการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน ในปการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 - 
พฤษภาคม 2563) วิทยาลัยชุมชนประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย  
ในชวงเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 และประเมินระดับสถาบัน 
ในวันท่ี 21 - 22 ธันวาคม 2563  
 

5.1-8 (1) คำสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนา
เกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
5.1-8(2) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
ท่ี อว 0610(5)/3677  
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 63 
5.1-8(3) คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2563 
5.1-8(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
5.1-8 (5)โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ : เตรียมความ
พรอมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
วันท่ี 14 ก.ย.63  
5.1-8 (6) รายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
5.1-8 (7) ผลการประเมิน
ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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8. การรวบรวม วิเคราะหผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สถาบันของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนพิจารณาและใหขอเสนอแนะการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ 
เพ่ือเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาใหขอเสนอแนะ การปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันตอไป 
9. การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผูบริหารในสวนสำนักงานฯ และเผยแพร 
สูสาธารณชนในรูปแบบรายงานประจำป และ WEB site สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และรายงานตอหนวยงานตนสังกัด สป.อว  กพร.และ กยศ.  
 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวจันทรลดา ยิ้มรุงเรือง  
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาวสิริกร คันธบรรจง 

        นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 

8 ขอ 3 ขอ 2 คะแนน ปรับปรุง 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2 : ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  
 ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยจะสามารถสะทอนไดวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการกำกับ 
ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและวิทยาลัย รวมทั้งมีผลการดำเนินในแตละพันธกิจวามีการบริหารจัดการอยู
ในระดับใด 

วิธีการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด =            
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 
 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   นางสาวจันทรลดา ยิ้มรุงเรือง  
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี :    นางสาววิภาดา ศิริวัฒน  

        นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
นางสาวมนัสวี ธนะปด 
นางสาวสิริกร คันธบรรจง 
นางสาวลักขิตา ศาสตรานุรักษกุล 
นางสาวอารีรักษ โสภา 
นางสาวศศิวิมล ราชานนท 
นางสาวอารียา มาลาวงษ 
นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก 

 
  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1  องคประกอบที่ 2 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 5

 

ภา
พ

รว
มก

าร
ปร

ะเ
มิน

 

ผล 
การ 
ประ 
เมิน 

การจัดการศึกษา การวิจัย 

การ
บริการ 
ทาง

วิชาการ 

การทำนุ
บำรุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การ
บริหาร
จัดการ 

1.
1 

ผล
กา

รบ
รหิ

าร
จัด

กา
รห

ลัก
สตู

ร
โด

ยร
วม

 

1.
2 

กา
รด

ำร
งต

ำแ
หน

งว
ิทย

ฐา
นะ

ขอ
ง

ขา
รา

ชก
าร

คร
 

1.
3 

กิจ
กร

รม
พั

ฒ
นา

นัก
ศึก

ษา
 

เฉลี่ย 

2.
1 

คุณ
ภา

พ
ขอ

งง
าน

วิจ
ัย 

นว
ัตก

รร
ม 

หร
ือง

าน
สร

าง
สร

รค
ที่น

ำม
าใ

ชป
ระ

โย
ชน


 

2.
2 

งบ
ปร

ะม
าณ

ใน
กา

รด
ำเ

นิน
งา

นว
ิจัย

 
นว

ัตก
รร

ม 
หร

ือง
าน

สร
าง

สร
รค

ที่น
ำม

าใ
ช

 
2.

3 
งา

นว
ิจัย

 น
วัต

กร
รม

 ห
รือ

งา
น

สร
าง

สร
รค

ที่น
ำม

าใ
ชป

ระ
โย

ชน
ให

กับ
 

เฉลี่ย 

3.
1 

ผล
กา

รบ
รกิ

าร
ทา

งว
ิชา

กา
รแ

กส
งัค

ม 

4.
1 

ระ
บบ

แล
ะก

ลไ
กก

าร
ทะ

นุบ
ำร

ุงศิ
ลป

ะ
แล

ะว
ัฒ

นธ
รร

ม 
หร

ือภ
ูมปิ

ญ
ญ

าท
อง

ถิ่น
 

5.
1 

กา
รบ

ริห
าร

ขอ
งว

ิทย
าล

ัยช
ุมช

นเ
พื่อ

กำ
กับ

ตดิ
ตา

มผ
ลล

ัพ
ธต

าม
พั

นธ
กิจ

 

1.แมฮองสอน 2.54 2.13 4 2.89 5 4.00 1.66 3.55 5 5 3 3.59 ดี 

2. พิจิตร 3.10 4.00 4 3.70 3 5.00 5 4.33 3 4 3 3.79 ดี 

3. ตาก 2.40 4.00 5 3.80 3 5.00 4.17 4.06 4 4 3 3.84 ดี 

4. บุรีรัมย 3.35 5.00 5 4.45 4 5.00 5 4.67 5 5 5 4.71 ดีมาก 

5. มุกดาหาร 2.21 2.85 3 2.69 5 5.00 5 5.00 5 3 4 3.90 ดี 

6. หนองบัวลำภ ู 3.48 4.66 5 4.38 4 5.00 5 4.67 5 5 4 4.57 ดีมาก 

7. สระแกว 3.48 5.00 4 4.16 4.00 5.00 5.00 4.67 5 5 5 4.61 ดีมาก 

8. อุทัยธานี 2.36 5.00 5 4.12 4 5.00 5 4.67 4 5 4 4.37 ดี 

9. ระนอง 3.49 3.93 5 4.14 4 5.00 5 4.67 5 5 5 4.60 ดีมาก 

10. นราธิวาส 3.51 3.55 5 4.02 5 5.00 5 5.00 5 5 4 4.56 ดีมาก 

11. ยะลา 3.68 2.40 5 3.69 4 5.00 5 4.67 5 5 5 4.45 ดี 

12. ปตตานี 3.44 5.00 5 4.48 4 5.00 5 4.67 5 5 5 4.72 ดีมาก 

13. สตูล 3.91 4.00 5 4.30 5 5.00 5 5.00 5 5 5 4.77 ดีมาก 

14. พังงา 3.32 3.76 5.00 4.03 4.00 5.00 5.00 4.67 3 5 4 4.23 ดี 

15. ยโสธร 3.76 4.00 5 4.25 4 5.00 5 4.67 5 5 5 4.64 ดีมาก 

16. ตราด 3.57 3.00 5 3.86 5 5.00 5 5.00 5 5 5 4.62 ดีมาก 

17.สมุทรสาคร 3.52 5.00 4 4.17 4 5.00 3.13 4.04 3 4 3 3.85 ดี 

18. แพร 3.29 4.00 5 4.10 5 5.00 5 5.00 5 5 4 4.59 ดีมาก 

19. สงขลา 3.59 3.82 5 4.14 5 5.00 5 5.00 5 5 5 4.71 ดีมาก 

20. นาน 3.20 2.00 4 3.07 4 5.00 5 4.67 4 4 4 3.91 ดี 

คะแนนรวมที่ได ระดับวิทยาลยัชุมชน 87.03 คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบนัรับผิดชอบ 20 วิทยาลยั 

คะแนนที่ได 4.35 คะแนน 

ภาพรวมการประเมิน 3.26 3.86 4.65 3.92 4.25 4.95 4.70 4.63 4.55 4.70 4.25 4.35 

ผลการประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดี 
 

หมายเหตุ : หลักเกณฑการใหคะแนน 0.00-1.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน       1.21-2.50 = การดำเนินงานตองปรับปรุง 

 2.51 – 3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช    3.51 – 4.50 = การดำเนินงานระดับดี    4.51 – 5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 124 

รายการหลักฐาน 

5.2 (1) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แหง 
5.2 (2) ผลการวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- 74.98 คะแนน 3.75 คะแนน ดี 

ผลการการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
- 87.03 คะแนน 4.35 คะแนน ดี 
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สวนท่ี  5 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางท่ี 1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
ผลคะแนน ป 2561 ผลคะแนน ป 2562 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

1.54 1.55 3.26  

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 การดำรงตำแหนงวิทยฐานะ 
ของขาราชการครู 

3.99 3.99 3.99  

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 การพัฒนานักศึกษา 5 2 (ขอ 2,6) 5  

คาเฉล่ีย 3.51 2.51 4.08  
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ี
นำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

4 5 4  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชน
ใหกับชุมชน 

4.68 4.68 5  

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรคท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 

4.47 4.47 4.70  

คาเฉล่ีย 4.38 4.72 4.57  
องคประกอบท่ี 3การบริการทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแกสังคม 4 2 (ขอ 2,4) 4  
คาเฉล่ีย 4.00 2.00 4.00  

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

4 2 (ขอ 2,4) 5  

คาเฉล่ีย 4.00 2.00 5.00  
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบัน 
เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

4 2 (ขอ 4,7,8) 4  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

3.73 3.73 4.35  

คาเฉล่ีย 3.87 2.87 4.18  
ภาพรวมผลประเมิน 3.94 3.14 4.33  
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ภาคผนวก   
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ขอมูลพื้นฐาน  

(Common Data set) 
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ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ หลักสูตร หนวย จำนวน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หลักสูตร 

17 
7 
7 
2 

จำนวนหลักสูตรของวชช.แมฮองสอน 
หลักสูตร 

6 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 6 

จำนวนหลักสูตรของวชช.พิจิตร 

หลักสูตร 

16 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ตาก 

หลักสูตร 
6 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 5 
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 
จำนวนหลักสูตรของวชช.บุรีรัมย 

หลักสูตร 
4 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 4 
จำนวนหลักสูตรของวชช.มุกดาหาร 

หลักสูตร 
6 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 6 
จำนวนหลักสูตรของวชช.หนองบัวลำภ ู

หลักสูตร 
3 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 3 
จำนวนหลักสูตรของวชช.สระแกว 

หลักสูตร 
6 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 6 
จำนวนหลักสูตรของวชช.อุทัยธานี 

หลักสูตร 

14 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ระนอง 

หลักสูตร 
7 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 7 
จำนวนหลักสูตรของวชช.นราธิวาส 

หลักสูตร 
9 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 9 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ยะลา 

หลักสูตร 
8 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 8 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ปตตานี หลักสูตร 7 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 7 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ หลักสูตร หนวย จำนวน 
 จำนวนหลักสูตรของวชช.สตูล หลักสูตร 7 

จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 7 
จำนวนหลักสูตรของวชช.พังงา หลักสูตร 5 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 5 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ยโสธร หลักสูตร 4 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 4 
จำนวนหลักสูตรของวชช.ตราด หลักสูตร 5 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 5 
จำนวนหลักสูตรของวชช.สมุทรสาคร หลักสูตร 6 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 5 
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 
จำนวนหลักสูตรของวชช.แพร หลักสูตร 6 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 6 
จำนวนหลักสูตรของวชช.สงขลา หลักสูตร 4 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 4 
จำนวนหลักสูตรของวชช.นาน หลักสูตร 6 
จำนวนหลักสูตรอนุปริญญา 6 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 การดำรงตำแหนง
วิทยฐานะของขาราชการครู 
 

จำนวนขาราชการครูท้ังหมด 
- ไมมีตำแหนงวิทยะฐานะ 
- ชำนาญการ 
- ชำนาญการพิเศษ 
- เชี่ยวชาญ 

คน 265 
67 
140 
56 
2 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 งานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 
ท่ีนำมาใชประโยชนใหกับชุมชน 
 

 
จำนวนงานวิจัยท้ังหมด 

 
เรื่อง 

 
173 
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คำสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในสถาบันวิทยาลยัชุมชน  
ปการศึกษา 2562 
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คำสั่งแตงตั้ง 
คณะทำงานการประกันคณุภาพการศกึษา
ภายในสำนักงานสถาบนัวิทยาลัยชุมชน  

ปการศึกษา 2562 
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