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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือ

เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 และปีงบประมาณ 2564 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันทุกตัวบ่งชี้ 
หลังจากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ได้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยแล้ว 
โดยวิทยาลัยชุมชนจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย
ชุมชน มายังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อรวบรวมผลการประเมินของวิทยาลัยชุมชนมาตอบตัวชี้วัดระดับสถาบัน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assesment Report : SAR) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้

ประโยชน์ให้กับชุมชน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 

 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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ผลการประเมินตนเองระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ภาพรวมทุกองค์ประกอบระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ 4.08 อยู่ในระดับ ระดับดี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลคะแนน ปี 2562 ผลคะแนน ปี 2563 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.26 3.26 3.52 3.52 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 
ของข้าราชการคร ู

3.99 3.99 3.93 3.93 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 5.00 4.00 5.00 4.00 

ค่าเฉลี่ย 4.08 3.75 4.15 3.82 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชน 

4.00 3.00 5.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

4.70 4.70 4.88 4.88 

ค่าเฉลี่ย 4.57 4.23 4.96 4.30 

องค์ประกอบท่ี 3การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 4.00 3.00 5.00 4.00 
ค่าเฉลี่ย 4.00 3.00 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.00 4.00 5.00 4.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 4.00 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน 
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

4.00 3.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

4.35 4.35 4.50 4.50 

ค่าเฉลี่ย 4.18 3.68 4.75 4.25 
ภาพรวมผลประเมิน 4.33 3.83 4.77 4.08 
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ส่วนที่ 2 
บทนำ 

 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตามนโยบายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ชุมชน โดยในช่วงก่อตั้งเป็น
หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2545 – 2558 และเม่ือพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้จึงปรับเปลี่ยนสถานะเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล อยู่ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 ภายหลังที่พระราชบัญญัติ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับเปลี่ยนสถานะอีกครั้งไปอยู่ในสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบัน
เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 ปัจจุบัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีวิทยาลัยชุมชนตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 20 แห่ง  
การดำเนินงานตั้งแต่วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นในปี 2545 – ปัจจุบัน มีผลผลิตที่เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ การผลิต
กำลังคนระดับอนุปร ิญญา มากกว่า 17 สาขาวิชา มีผ ู ้สำเร ็จการศึกษาแล้วมากกว่า 51,202 คน  
โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนเชิงพื้นที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ 
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ในส่วนของการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การบริการวิชาการและการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  รวมทั้ง 
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดในลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โครงการจัดการความรู้ 
เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ใช้ทุนศักยภาพที่มีอยู ่ในชุมชนมาเป็นฐานในการกำหนดหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ มีผู้รับบริการแล้ว จำนวนมากกว่า 310,000 คน มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารงานวิจัย (ฐาน 1) แล้ว จำนวน 11 เรื่อง การจัด
องค์กรและการบริหารจัดการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วม 
จากองค์กร หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน มีสัดส่วนของบุคลากรที่มาจากภายนอกถึงร้อยละ 75 
และมีบุคลากรประจำ เพียงร้อยละ 25 เป็นองค์กรขนาดเล็กที ่มีการระดมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย 
หน่วยงาน และองค์กรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม มีหน่วยให้บริการครอบคลุมทุก
อำเภอของจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่มากกว่า 90 แห่งในแต่ละปี สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในช่วงที่ผ่านมา จำนวนมากกว่าร้อยละ 70 นำความรู้และทักษะ 
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
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สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือที่ดี  
ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา สร้างโอกาส และ
ลดความเหลื่อมลํ้าให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากจนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งพัฒนากำลังคนให้ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่ และมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังที่จะนำเสนอ
ตามลำดับต่อไป 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายหลัก และตราสัญลักษณ์ 
1.2.1 ปรัชญา 

วิทยาลัยชุมชนเชื่อว่าบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามีโอกาสและได้รับคำแนะนำในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนและ
สังคม 
 
1.2.2 วิสัยทัศน์ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
1.2.3 นโยบายหลัก  

1. เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 
2. มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 
3. ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
4. เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์  
5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
6. สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และชุมชน 

 
1.2.4 ตราสัญลักษณ์ 
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1.2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้ 
1. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษาใหม่ 
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย ระดับสถาบัน ตามคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562  
3. เตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
4. สถาบันนำผลการประเมินหลักสูตร ระดับวิทยาลัยมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
5. สถาบันประเมินตนเองและให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  
6. รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมิน เสนอสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน 
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน 

เสนอ สป.อว. กพร. กยศ. สมศ. และหน่วยงานที่ร้องขอก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบรายงานประจำปีและ
ผ่านเว็บไซต์ 
 
1.3 สถานที่ตั้ง และหน่วยให้บริการในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชน 

สถานที่ตั ้งวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ส่วนใหญ่มีหน่วยบริการหลักอยู่ที่ตัวจังหวัด และจัดให้บริการ
การศึกษาและฝึกอบรมตามพันธกิจที ่กระจายอยู ่ในทุกอำเภอของแต่ละจ ังหวัด เพื ่อเพิ ่มช ่องทาง  
การเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยเน้นใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร หรือสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยในปี พ.ศ. 
2563 มีจำนวน 93 หน่วยบริการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ทั่วประเทศ  
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ที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และหน่วยบริการการศึกษา 93 แห่ง 

 
1.4 โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการในรูปองค์คณะบุคคล ที่เน้นการมีส่วนร่วม 
และการระดมใช้ทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินงาน  
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง คือ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มีบทบาทหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน จัดระบบมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร 
หน่วยงานในพื้นที่ คือ วิทยาลัยชุมชน มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการที่รับผิดชอบด้านการสร้างเครือข่าย  
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม และในส่วนของการดำเนินการบูรณาการงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
การศึกษาตลอดชีวิต การบริหารวิชาการ และการวิจัย ในแต่ละพื้นที่ มุ ่งเป้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ  
การแก้ปัญหาความยากจน และการสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติฯ ได้เน้นให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระดมสรรพกำลังพัฒนางานให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน จากรัฐ 
เอกชน และชุมชน เพื่อ up-skill และ re-skill โดยใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม เสริมซึ่งกันและกัน
เพ่ือไปสู่เป้าหมายการลดช่องว่างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ภาคเหนือ 6 แห่ง 
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร 
อุทัยธานี แพร่ น่าน : 
หน่วยบริการ 31 แห่ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง 
บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู 
ยโสธร : หน่วยบริการชุมชน 30 

แห่ง 

ภาคตะวันออก 2 แห่ง 
สระแก้ว ตราด : 

 หน่วยบริการ 4 แห่ง 

ภาคใต้ 4 แห่ง ระนอง สตูล พังงา 
สงขลา : หน่วยบริการ 13 แห่ง 

ภาคใต้ชายแดน 3 แห่ง  
นราธิวาส  ยะลา ปัตตานี : 

หน่วยบริการ 9 แห่ง 

ภาคกลาง 1 แห่ง 
สมุทรสาคร :  

หน่วยบริการ 6 แห่ง 
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บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายรวมถึง บุคลากรประจำ ที่เป็นข้าราชการ พนักงานประจำที่มี

จำนวนไม่มาก และบุคลากรที่มาหนุนเสริมพลังให้เกิดการดำเนินการอย่างกว้างขวาง เช่น ผู้ประกอบการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชน ซึ่งในปัจจุบนั มี
สัดส่วนบุคลากรประจำ : บุคลากรภายนอก เป็นสัดส่วนร้อยละ 23.20 : 76.79 มีบุคลากร เป็นสัดส่วนร้อยละ 
76 : 24 ประกอบด้วย (1) กรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
อนุกรรมการวิชาการ และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน ซึ ่งแต่งตั ้งจากบุคคลภายนอกที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 630 คน 
(2) บุคลากรประจำ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถาบัน 39 อัตรา 
ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 319 อัตรา (วิทยาลัยชุมชนละ 16 อัตรา) และพนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 317 อัตรา (วิทยาลัยละ 14 อัตรา) รวมทั้งหมด 675 
อัตรา และ (3) อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ที่มาจากบุคคลภายนอก จำนวน 1,307 คน 

 

 
1.5 หลักการสำคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  

1. หลักการกระจายอำนาจที่แท้จริง โดยการจัดตั้งให้เกิดจากความต้องการของประชาชนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน  

2. ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งของรัฐและเอกชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในระยะแรกไม่มี
การก่อสร้างสถานศึกษาใหม่   

3. จัดระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน เพื่อการผลิตกำลังคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 
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2. โครงสร้างองค์กรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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2.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
1) สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
2. กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และ

อาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
5. อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
6. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๐ รวมทั้ง การแบ่ง

ส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 
7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบันกรรมการ

สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสถาบัน 
8. แต่งตั ้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู ้อำนวยการสถาบัน 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
9. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
10. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา 12 
11. ออกระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์  

จากทรัพย์สินของสถาบันตามมาตรา 12 
12. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือการจัดการศึกษาของสถาบัน 
13. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสถาบัน 
14. อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น

ในประเทศหรือต่างประเทศ 
15. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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รายนามคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 นางสิริกร มณีรินทร์   นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
อุปนายกสภาสถาบัน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
อุปนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายศิริชัย สาครรัตนกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการโดยตำแหน่ง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการโดยตำแหน่ง 

  นายนำชัย กฤษณาสกุล   กรรมการโดยตำแหน่ง 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
นายธนภณ วัฒนกุล   กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน 
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน  

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
  นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทน 

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

  นายยุทธนา พรหมณี   กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 

 กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
นายทิวากร เหล่าลือชา   กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ    กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ 

 เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นายเจริญชัย วงษ์จินดา   รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2) สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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อำนาจหน้าที่สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1. เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน 
2. เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 
3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย  และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน   
4. ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน 
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การเปิดสอน  การปรับปรุง  และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
6. เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
7. พิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ือเสนอสภาสถาบัน 

 
รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(เม.ย. 60 - ก.พ. 64) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์ สิริธรังศรี  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน) 

  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ ประเสริฐศรี กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(เม.ย. 60 - ส.ค. 64) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน) 

 กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง 
  นายนำชัย กฤษณาสกุล   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายใน 
 นางกรรณิกา สุภาภา   ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
 นายโยธิน บุญเฉลย   ผู้แทนผู้สอนประจำ 

(เม.ย. 60 - ส.ค. 64) 
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   ผู้แทนผู้สอนประจำ 
(ส.ค. 64 - ปัจจุบัน) 

เลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ   รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
3) สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพด้วยกระบวนการ

และรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผล

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา และ 

ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงาน
วัฒนธรรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอ่ืนในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา 

4. จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อสภาสถาบัน 

5. บริหารบุคลากร การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 

6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 
รายนามผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นายนำชัย กฤษณาสกุล   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก  รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

  นายเจริญชัย วงษ์จินดา   รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 ผู้บริหารหน่วยงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  นางสาววนิดา สุภัทรกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์   ผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
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นายทศปริชัย เลาห์ทวี   ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ   ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
  นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์   ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
  นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
  นายคมสัน คูสินทรัพย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นายอารักษ์ อนุชปรีดา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
นายศศิพงษา จันทรสาขา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
นายสายศิลป์ สายืน   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
นางอัมพร สุคนเขตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
นายไพฑูรย์ ฟักเขียว   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง 
นายยุทธนา พรหมณี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
นายวิชาพร ชินประพัทธ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวสัดิ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
นายจำรัส ขนาดผล   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
นางกรรณิกา สุภาภา   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 
นายประทีป บินชัย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
นายสุเมธ สายสูง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
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3. องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องค์คณะ 
คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน  
 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 19 คน 
 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน 
 (องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ) 
คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน  
 สภาวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 12 คน  
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน  
 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน 
 (องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ) 

 

กรอบอัตราบุคลากร 
บุคลากรประจำ 676 อัตรา  
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 39 อัตรา 
 ข้าราชการครู จำนวน 319 อัตรา 
 พนักงานราชการ จำนวน 317 อัตรา 
 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา  
  

 

อาจารย์พิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2563     
อาจารย์พิเศษ 1,307 คน (ข้อมูลจากฐานบุคลากร) 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ  

 
*ไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ  
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4. ตารางแสดงอัตรากำลังบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

ลำดับ 
สำนักงานสถาบนั/

วิทยาลยัชุมชน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ข้าราชการคร ู

ลูก
จ้า

งป
ระ

จำ
 พนักงานราชการ 

อาจารย์
พิเศษ 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง 
กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง 
กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

ว่าง 
จำนวน

คน 

 รวม 39 28 11 319 292 27 1 317 286 31 1,307 

1 สำนักงานสถาบัน 39 28 11 - - - - 23 19 4 - 
2 แม่ฮ่องสอน - - - 16 15 1 - 14 14 - 138 
3 พิจิตร - - - 16 15 1 - 21 20 1 90 
4 ตาก - - - 16 16 - - 14 14 - 71 
5 บุรีรัมย์ - - - 16 15 1 - 14 13 1 115 
6 มุกดาหาร - - - 16 15 - - 14 13 1 75 
7 หนองบัวลำภู - - - 16 14 2 - 14 14 - 44 
8 สระแก้ว - - - 16 13 3 - 14 13 1 62 
9 อุทัยธานี - - - 16 16 - - 21 17 4 17 
10 ระนอง - - - 16 13 3 - 14 13 1 37 
11 นราธิวาส - - - 16 14 2 - 14 11 3 80 
12 ยะลา - - - 16 14 1 - 14 12 2 122 
13 ปัตตานี - - - 16 15 1 - 14 11 3 74 
14 สตูล - - - 16 15 1 - 14 14 - 71 
15 สมุทรสาคร - - - 16 13 4 - 14 11 3 52 
16 ยโสธร - - - 15 13 2 1 14 14 - 96 
17 พังงา - - - 16 16 - - 14 12 2 25 
18 ตราด - - - 16 14 2 - 14 14 - 25 
19 แพร่ - - - 16 16 - - 14 12 2 16 
20 สงขลา - - - 16 15 1 - 14 13 1 62 
21 น่าน - - - 16 15 1 - 14 12 2 36 
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5. ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        5.1 งบประมาณจำแนกตามแผนงาน (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 

5.2 งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (หน่วย: ล้านบาท) 
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6. จำนวนหลักสูตร 
 1. หลักสูตรอนุปริญญา 18 หลักสูตร 

1) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

2) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
4) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 
5) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
7) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
8) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
9) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ 
10) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
13) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
14) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
15) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
16) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/ 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
17) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรและแปรรูป 
18) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

     สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจทัล 
3) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์   

        สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง   

2) ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

3) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
1) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
2) ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 

 5. การบริการวิชาการ : หลักสูตรฝึกอบรม  
วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ 

ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะนำไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับการศึกษา  
ในระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8,577 คน 
ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 8,164 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18 
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7. จำนวนนักศึกษา  
7.1 หลักสูตรอนุปริญญา จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม

วิทยาลัยชุมชน 
 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
อนุปริญญา 9,518 

1.  แม่ฮ่องสอน 483 

2.  พิจิตร 339 

3.  ตาก 319 

4.  บุรีรัมย์ 388 

5.  มุกดาหาร 545 

6.  หนองบัวลำภู 259 

7.  สระแก้ว 109 

8.  อุทัยธานี 190 

9.  ระนอง 238 

10.  นราธิวาส 1,444 

11. ยะลา 1,210 

12. ปัตตานี 916 

13. สตูล 810 

14. พังงา 353 

15. ยโสธร 351 

16. ตราด 172 

17. สมุทรสาคร 221 

18. แพร่ 232 

19. สงขลา 710 

20. น่าน 229 
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7.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน 
 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. - ปวส. ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

รวมทั้งสิ้น 2,398 

ปวช. 1,716 

พิจิตร 1,342 

อุทัยธานี 374 

ปวส. 682 

พิจิตร 451 

อุทัยธานี 231 
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8. หลักสูตรที่เปิดสอน 
8.1 หลักสูตรอนุปริญญา 
       จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 16 สาขาวิชา  
 

ลำดับที่ สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 
1 การปกครองท้องถิ่น 2,300 
2 การศึกษาปฐมวัย 3,124 
3 การพัฒนาชุมชน 218 
4 การบัญชี 365 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,008 

6 
การจัดการทั่วไป 400 
การจัดการ 638 

7 การแพทย์แผนไทย 56 
8 เทคโนโลยีการเกษตร 253 
9 สาธารณสุขชุมชน 306 
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 
11 การจัดการโลจิสติกส์ 118 
12 การท่องเที่ยว 174 
13 อิสลามศึกษา 91 
14 การจัดการอุตสาหกรรม 63 

15 
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 74 
รัฐประศาสนศาสตร์ 244 

16 เกษตรและแปรรูป 53 
รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  9,518 

 

  



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 23 

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

(ปวช.) จำนวน 7 หลักสูตร 

 
 

 

สาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษา 
ทั้งหมด  

นักศึกษา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 682 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 204 29.91 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 173 25.37 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 136 19.94 

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 9.38 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

16 2.35 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

47 6.89 

7. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจ
ดิจทัล 

42 6.16 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,716 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 685 39.92 

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

300 17.48 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 322 18.76 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 250 14.57 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 61 3.55 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 49 2.86 

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

49 2.86 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 24 

8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร  จำนวนนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ตาก ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 20 
สมุทรสาคร การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 

 
8.4 หลักสูตรฝึกอบรม 

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ  
ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะนำไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับการศึกษาใน
ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8,577 คน 
ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 8,164 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18  

จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน ผู้รับบริการ 
ผู้สำเร็จ 

จำนวน (คน) % ต่อผู้รับบริการ 

 รวม 8,577 8,164 95.18 
1 แม่ฮ่องสอน 758 742 97.89 
2 พิจิตร 609 607 99.67 
3 ตาก 326 300 92.02 
4 บุรีรัมย์ 641 636 99.22 
5 มุกดาหาร 483 447 92.55 
6 หนองบัวลำภู 340 340 100.00 
7 สระแก้ว 495 495 100.00 
8 อุทัยธานี 375 375 100.00 
9 ระนอง 557 509 91.38 
10 นราธิวาส 203 203 100.00 
11 ยะลา 396 340 85.86 
12 ปัตตานี 298 253 84.90 
13 สตูล 439 436 99.32 
14 สมุทรสาคร 503 468 93.04 
15 ยโสธร 494 494 100.00 
16 พังงา 401 401 100.00 
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ลำดับ วิทยาลัยชุมชน ผู้รับบริการ 
ผู้สำเร็จ 

จำนวน (คน) % ต่อผู้รับบริการ 
17 ตราด 111 102 91.89 
18 แพร่ 497 429 86.32 
19 สงขลา 106 98 92.45 
20 น่าน 545 489 89.72 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 

เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง) 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร  
มี 3 หลักสูตร ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและคะแนนบาง
หลักสูตรมีความคลาดเคลื่อน 
 
(1) สถาบันควรมีระบบกลไกหรือ
กระบวนการในการตรวจสอบผล
การประเมินระดับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
และสอดคล้องกับ Common 
Data Set 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบ
กลไกและกระบวนการในการ
ตรวจสอบผลการประเมินระดับ
หลักสูตร ดังนี้  
 
1. สถาบันฯ ตรวจสอบจำนวน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่วิทยาลัย
ชุมชนเปิดสอน ในปีการศึกษา 
2563 ทั้งหมดจากรายงานการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับ
รายงานการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัย
ชุมชน 
 
2. สถาบันฯ แจ้งให้วิทยาลัย
ชุมชนจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ภายในระยะเวลาที่
กำหนด  
 
3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านหลักสูตรตรวจสอบผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรของ
วิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
 

บุคลากรของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนได้ตรวจสอบผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
ทั้ง 20 แห่ง พบว่า 
 
1. การรายงานคะแนนผล
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมี
ความคลาดเคลื่อน โดยการบันทึก
คะแนนรายตัวบ่งชี้ผิด จำนวน 10 
หลักสูตร จาก 139 หลักสูตร 
 
2. การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3  
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  
กรรมการผู้ประเมินระดับหลักสูตร 
คิดคะแนนผลการดำเนินงาน 
ของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินที่กำหนดไว้ในคู่มือ  
จำนวน 11 หลักสูตร จาก 139 
หลักสูตร 
 
3. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จำนวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง) 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

4. เมื่อสถาบันฯ ตรวจสอบแล้ว
พบข้อผิดพลาด แจ้งให้วิทยาลัย
แก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งให้
สถาบันฯ ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 

การจัดการทั่วไป เนื่องจาก
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็น
บุคคลภายนอกไม่มีสัญญาจ้าง 
 
 

(2) สถาบันควรวิเคราะห์ผล 
การประเมินรายองค์ประกอบ 
ของระดับหลักสูตร เพ่ือหาจุด 
ที่ควรพัฒนาหรือปัญหาอุปสรรค 
ในการดำเนินงาน เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงและกำกับ
ติดตามให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ผลการดำเนินงานกับปีการศึกษา
ที่ผ่านมา เพื่อดูแนวโน้มหรือ
ทิศทางในการพัฒนา ทั้งในระดับ
หลักสูตรหรือในภาพรวม 
 

สถาบันฯ มีแนวทางในการปรับปรุง 
และกำกับติดตามการดำเนินงาน
ด้านหลักสูตร ดังนี้ 
 
1. วิเคราะห์ผลการประเมินราย
องค์ประกอบของระดับหลักสูตร 
เพ่ือหาจุดที่ควรพัฒนาหรือปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน  
 
2. สรุปข้อมูลที่ควรพัฒนาหรือ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านหลักสูตร 
 
3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  
 
4. สถาบันฯ มีระบบและกลไกการ
กำกับและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งที่
เป็นบุคคลภายนอก และภายใน
ของวิทยาลัยชุมชน  
 
5. ปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทการจัดการศึกษารูปแบบ
ของวิทยาลัยชุมชน 
 

1. สถาบันฯ ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 
 
2. สถาบันฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ก่อนเสนอสภาวิชาการ
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
และหากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัย
ชุมชนต้องเสนอรายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เพ่ือให้ความเห็นชอบ  
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯ 
พบว่ามีหลักสูตรที่ความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการและสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จำนวน 16 
หลักสูตร และเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 
32 หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง) 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
ควรวิเคราะห์แผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
การบริหารของสถาบัน 
เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ (ข้อ 6 การกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผน) 
 

1. สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำ
แผนงานพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
2. สถาบันฯ จัดทำโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

1. การจัดทำแนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการดำเนินงานตาม
แผนงานการพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชนในแต่ละระดับ 
- กลุ่มองค์คณะ ประกอบด้วย  
สภาสถาบัน สภาวิชาการ  
สภาวิทยาลัย อนุกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาลัย 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- กลุ่มบุคลากร ประกอบด้วย  
ระดับผู้บริหาร : ผู้อำนวยการ
สถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการกอง 
ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก
วิชาการ 
ระดับผู้ปฏิบัติ : ข้าราชการ 
พนักงานราชการการดำเนินงาน
พัฒนาระบบการเข้าสู่ตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการ
อัตรากำลังบุคลากร 
 
2. การส่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เข้าอบรมวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ จำนวน 13 ราย 
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1.3 การพัฒนานักศึกษา 
(1) ควรทบทวนนโยบายและ
แผนการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ให้หลักสูตรและวิทยาลัย
ดำเนินการครอบคลุม ทั้ง 3 
มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐาน 
สกอ. และสร้างความเข้าใจ 
ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
งานพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน 
 

1. สถาบันฯ สร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนเกี่ยวกับในการจัดทำ
แผนการส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
และการกำหนดกิจกรรมตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. มีการกำหนดแนวทางการเสนอ
โครงการและหลักเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณโครงการ
พัฒนานักศึกษา 
ของวิทยาลัยชุมชน 
 
3. สถาบันฯ ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ภาระงาน 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบันฯ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่
ตามโครงสร้างของแต่ละกอง 
 

1. สถาบันฯ ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชน  
ตามข้อเสนอโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ 
 
2. ภาระงานการพัฒนานักศึกษา
ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างของกอง
มาตรฐานการศึกษาและวิจัย  
กลุ่มงานมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 
 

(2) ควรปรับปรุงข้อมูลและวิธีการ
นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมการรายงานข้อมูล
กิจกรรมนักศึกษาต่อสภาสถาบัน
เพ่ือนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปพัฒนาให้ต่อเนื่อง 
 

สถาบันฯ ได้บรรจุวาระรายงานผล
การดำเนินการโครงการพัฒนา
นักศึกษา ของปีงบประมาณ 
2564 เป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
แทนวาระเพ่ือทราบ 
ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สถาบันฯ ได้เสนอวาระ 
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ของการประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
2564 ในการประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2564 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
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(3) ควรทบทวน วิธีการส่งเสริม  
หรือเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีนักศึกษา สร้างผลงานดีเด่น
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในด้าน 
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 
แห่ง 
 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
 
3. ยกย่อง/ชมเชย โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่
หลากหลาย 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
(1) สถาบันฯ ควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อบริหารงานวิจัย 
เพ่ือให้สามารถนำใช้ในการกำกับ 
ติดตาม และบริหารงานวิจัยของ
สถาบันให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

1. สถาบันสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (NRIIS) และ
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้
ระบบของ สกสว. ให้นักวิจัยทราบ 
รวมทั้งตอบข้อซักถาม และนะนำ
การใช้งานผ่านทางโทรศัพท์และ
ระบบไลน์ 
 
2. สำหรับการกำกับติดตาม
ภายใน สถาบันได้มีฐานข้อมูล
งานวิจัยในรูปแบบ Excel สำหรับ
การติดตามและรายงานผล 
 
3. การกำกับติดตามงานวิจัย 
สถาบันได้ดำเนินการรายงาน
ผลการวิจัยตามที่แหล่งทุนกำหนด 

วิทยาลัยชุมชนสามารถใช้ระบบ
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในการ
ของบประมาณ และรายงานผล
การดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามระยะเวลาที่
แหล่งทุนกำหนด 
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โดยจะเป็นผู้สรุป รวบรวม 
ตรวจสอบ และยืนยันผลดำเนิน
งานวิจัย และการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน 
 

(2) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมการวิจัย ควรมีการ
ดำเนิน การให้ต่อเนื่องแม้ว่าจะมี
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ  
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินการ เช่น ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 

สถาบันได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการท้ังในด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้  
การแสดงผลงานวิจัย  
ผ่านช่องทางออนไลน์  
และจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

1. สถาบันได้จัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
นักวิจัย อาทิเช่น การเขียน
ข้อเสนอโครงการ การขอรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 
2. สถาบันได้ร่วมกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง  
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 
2564 
 

(3) ควรมีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
เช่น การคัดเลือกงานวิจัยดีเด่น
ประจำปีเพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่นักวิจัย และส่งเสริมให้
เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

สถาบันกำหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน 

สถาบันได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ 
ของสถาบันจำนวน 3 ท่าน 

(4) สถาบันฯ กำหนดเป้าหมาย 
ในการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  
มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ 

1. สถาบันกำหนดแนวทาง 
การพัฒนานักวิจัยทั้งต้นน้ำ  
กลางน้ำ และปลายน้ำ  

1. นักวิจัยหน้าใหม่ที่ยื่นข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 
มีจำนวนมากขึ้น 
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จะสามารถเพ่ิมศักยภาพของ
นักวิจัยให้สูงขึ้น 

ต้นน้ำ : การพัฒนาด้านการเขียน
โครงการวิจัยตามบริบท และ
จุดเน้นของพ้ืนที่เพ่ือขอรับ
งบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
กลางน้ำ : การให้คำปรึกษา และ
ติดตามเพ่ือให้นักวิจัยสามารถ
ดำเนินโครงการวิจัยได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งช่องทางโทรศัพท์ 
และออนไลน์ รวมถึงการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
ปลายน้ำ : การเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยสถาบันได้
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานรวมถึงการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ของวิทยาลัยชุมชนที่มีความสนใจ 
และมีศักยภาพด้านการวิจัย 
ในการนำเสนอโครงการวิจัยใหม่
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำ
ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 
 

2. โครงการวิจัยที่ขอรับ
งบประมาณจาก สกสว. มีจำนวน
มากขึ้น 

(5) สถาบันกำหนดแนวทาง 
ในการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
หรือ สิทธิบัตร ต่อสภาวิชาการ
สภาสถาบัน และชี้แจงให้แก่
นักวิจัยทราบ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจดลิขสิทธิ์       
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร  
เพ่ิมมากข้ึน 
 

สถาบันได้มีหนังสือชี้แจงแนว
ทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
หรือ สิทธิบัตร ให้วิทยาลัยชุมชน
ทราบ และแจ้งผ่านการประชุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้องค์ความรู้ และแนวทาง
การขอคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่นักวิจัย 

วิทยาลัยชุมชนยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญามากขึ้น 
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(6) การติดตามผลลัพธ์จากการ
วิจัยควรมีการประเมิน Outcome 
ของการทำวิจัยว่าส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในทางใดบ้าง เพ่ือให้
สามารถมั่นใจได้ว่างานวิจัยนั้น
สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 
 

มีการติดตามผลลัพธ์จากการวิจัย
ในด้านการยกระดับเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตชุมชน  
โดยมีการอบรมให้นักวิจัยและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
การทำบัญชีครัวเรือน  
และบัญชีกลุ่ม เพ่ือใช้ใน 
การประเมิน ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการให้แนว
ทางการผระเมินผลลัพธ์ทางสังคม 
และคุณภาพชีวิต 
 

โครงการวิจัยได้รายงาน 
การยกระดับเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตชุมชน  
รวมถึงการนำผลการวิจัยไปขยาย
ผลในชุมชนอ่ืน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
(1) สถาบันฯ ควรมีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการ
วิชาการให้ชัดเจน มีการกำกับ 
ติดตามตามตัวชี้วัดตามแผนการ
บริหารของวิทยาลัย 
 

1. มีการกำหนดแนวทาง 
การเสนอโครงการและหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณโครงการ
บริการทางวิชาการของวิทยาลัย
ชุมชน 
 
2. มีแผนบริการทางวิชาการ 
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. มีการกำกับติดตามตัวชี้วัด  
โดยการรายงานผลการดำเนินงาน 
การบริการวิชาการ ผ่านระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
โครงการของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 

สถาบันฯ ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชน 
ตามข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ  
เป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด  
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ในโครงการ
เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 

(2) สถาบันฯ ควรมีความร่วมมือ
กับภาคเอกชน ในการระดม

สถาบันฯ ได้แสวงหาความร่วมมือ 
จากเครือข่ายภาคเอกชน  

สถาบันฯ ได้มีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ดังนี้ 
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ทรัพยากร และเงินทุนสนับสนุน
การให้บริการทางวิชาการเป็นไป
ตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพ 
ของวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ 
ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

ในการระดมทรัพยากร  
และเงินทุนสนับสนุน 
การให้บริการทางวิชาการเป็นไป
ตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพ
ของวิทยาลัย 

1) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 
ส่งเสริมและยกระดับ ศักยภาพ
ความเป็นผู้ประกอบการชุมชน 
  
2) มูลนิธิเอสซีจี (SCG 
Foundation) เพ่ือขอสนับสนุน
ทุนการประกอบอาชีพ 
 
3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) โดยขอใช้สื่อ SET  
e-learning เพ่ือประกอบ 
การจัดการเรียนการสอน  
และการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง 
 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(1) ควรทบทวนนโยบาย 
ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หรือการสร้างมูลค่าจากทุน
วัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และถ่ายทอดนโยบาย 
 

1. มีการกำหนดแนวทางการเสนอ
โครงการ และหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรงบประมาณโครงการ
จัดการความรู้  
ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา เพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
2. มีแผนโครงการจัดการความรู้ 
ด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเพ่ิมเติมตัวชี้วัดจำนวน

1. สถาบันฯ ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชน 
ตามข้อเสนอโครงการจัดการ
ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา เพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทาง
ที่กำหนดไว้ ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
2. รับนโยบายช่างศิลป์ท้องถิ่น 
โดยรับงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ให้ดำเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 

มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
2564 (แผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น) 
 

(2) ควรปรับปรุงข้อมูลและวิธีการ
นำเสนอผลการดำเนินงาน ด้าน
การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
การสร้างมูลค่าจากทุนวัฒนธรรม
ต่อสภาสถาบัน เพ่ือให้ได้ 
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน และ
สามารถให้วิทยาลัยชุมชน แต่ละ
แห่ง นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ทันรอบการเสนอแผนและเสนอ
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 

มีการกำกับติดตามตัวชี้วัด  
โดยการรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการจัดการความรู้ 
ด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ผ่านระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารโครงการของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

มีการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานทั้งงาน ทั้งสิ้น 34 
โครงการ และได้เสนอสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุม
สภาฯ ครั้งที่13/2564  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
เป็นการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณและเป้าหมาย
ผู้รับบริการ ซึ่งไม่สะท้อนผล 
การดำเนินงานในเรื่องการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรผลักดัน
นโยบายในทางปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและสะท้อน 
ให้เกิดผลการดำเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนอย่างแท้จริง 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(1) สถาบันควรวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์กับแผนอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
(1) แผนกลยุทธ์การเงิน  
(2) แผนปฏิบัติการประจำปี  
(3) แผนการจัดการความเสี่ยง  
(4) แผนการจัดการความรู้  

1. สถาบันนำตัวชี้วัดของ
เป้าประสงค ์ในแผนกลยุทธ์มา
จัดทำคำของบ ประมาณรายจ่าย
ประจำปีและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
 
2. การประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนกลยุทธ์ฯ เพ่ือวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน และประกอบการ

สถาบันจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณปี 
พ.ศ. 2566 และเป็นแผนกลยุทธ์ที่
ตอบยุทธศาสตร์กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา  
ที่เน้นการพัฒนาพื้นที่  
(Area-based Community)  
ตามกฎกระทรวงแบ่งกลุ่ม
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(5) แผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร  
(6) แผนประกันคุณภาพการศึกษา
และหากมีแผนเฉพาะอ่ืนได้แก่ 
แผนพัฒนานักศึกษา แผนการ
บริการวิชาการ แผนทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบัน  
3. แต่งตั้งคณะ ทำงานจัดทำ
แผนการปรับโฉม (Reinventing) 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาความเป็น
เลิศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยมีคณะทำงานย่อย 6 คณะ  
ทำหน้าที่พิจารณาตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย และประมาณ
การวงเงินระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่กำหนด  
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์การเงิน 
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการ
จัดการความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความรู้ แผนบริหารและแผน 
พัฒนาบุคลากรให้อยู่ในแผนฯ 
เดียวกัน และใช้เป็นแผนหลัก 
ในการขับเคลื่อนงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันมีผล 
การดำเนินงาน ดังนี้   
1. ประเมินตนเอง เพื่อขอสังกัด
กลุ่มยุทธศาสตร์อุดมศึกษา ตาม
กฎกระทรวงจัดกลุ่มอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 เสนอต่อสภาสถาบัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เสนอต่อ สป.อว. ซึ่งได้รับ 
การรับรองฯ และประกาศ 
 
2. จัดทำแผนปรับโฉม 
(Reinventing) เพ่ือพัฒนาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน สู่ความเป็นเลิศ 
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ระยะ 5 ปี มีเป้าหมายหลัก 
ในการขับเคลื่อนในด้าน  
  (1) การผลิตและพัฒนากำลังคน  
  (2) สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ
ตามแนวทาง Value-based 
Economy   
  (3) การปฏิรูประบบบริหาร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟัง
ความคิดเห็นและวิพากษ์แผน 
เพ่ือนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและสภาสถาบัน 
ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในต้นปี 2565 
 
4. ทั้งนี้ สถาบันได้นำกรอบแผนฯ 
ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา
จัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 
2566 รองรับแผนงาน/โครงการ 
และคาดว่าจะเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาในเดือนมกราคม 2565 
 

(2) สถาบันควรจัดทำแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
เป็นระบบเป็นรายบุคคลจาก
ข้อมูล Bottom UP และ Top 
Down ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

สถาบันฯ ได้มีการทบทวน 
การจัดทำแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร โดยได้นำ
ประเด็นดังกล่าว ไปบรรจุไว้ 
ในแผนปรับโฉม (Reinventing)  
เพ่ือพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี 

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
แผนการปรับโฉม (Reinventing) 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 – 
2570 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานฯ 
2) คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการยก
ร่าง เป้าหมายที่ 3 การปฏิรูป
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รวมทั้งกำกับติดตามให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ระบบบริหารในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
กลยุทธ์ 3.1 ปฏิรูประบบ
บริหารงานบุคคล  
3) จัดส่งร่างเป้าหมายที่ 3  
การปฏิรูประบบบริหารในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กลยุทธ์ 3.1 
ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งให้
ข้อคิดเห็ฯ/ข้อเสนอแนะ/เพ่ิมเติม
โครงการ 
 

(3) มีการพัฒนาระบบการบริการ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบ้างแล้ว 
ควรพัฒนาให้เต็มระบบเป็น 
Digital Community College 
และเพ่ิมระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เป็นเกณฑ์มาตรฐานใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งระดับวิทยาลัย
ชุมชนและระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน โดยอาจจำแนกเป็น  
2 ตัวบ่งชี้ เพื่อเพ่ิมน้ำหนักการ
ประเมิน 
 
 
 
 

1. สภามีนโยบายพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แพลตฟอร์มที่สนับสนุน
ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC 
 
2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสื่อ 
การสอนแบบออนไลน์และการ
บริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมการเรียน 
การสอนให้มีความหลากหลาย
สอดรับกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด – 19  
 
3. สถาบันฯ จัดทำประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง แนวทางการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนและการจัด

1. มีสื่อการเรียนการสอนหมวด
ศึกษาทั่วไป จำนวน 3 รายวิชา 
ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 1  (16,274 คน) 
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 
(2,799 คน) และการเข้าใจดิจิทัล 
(3,318 คน) บรรจุในระบบ
การศึกษาแบบเปิดแพลตฟอร์ม
(Thai MOOC)  
 
2. จัดอบรมการใช้สื่อการเรียน
การสอนออนไลน์บนระบบ Thai 
MOOC ผ่าน Application ZOOM 
เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนใน
ระบบ Thai MOOC สำหรับผู้สอนใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 3 รายวิชา  
 
3. จัดเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง 
Thai MOOC กับวิทยาลยัชุมชนทั้ง 
20 แห่ง 
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กิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
 
4. สถาบันฯ มีนโยบายพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะการสอน
ออนไลน์ให้กับผู้สอนวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 20 แห่ง 
 
5. สถาบันฯ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 25.. 
 

 
4. อบรมโครงการพัฒนาการสอน
ในยุคดิจิทัล Digital People 
Transformation สำหรับครู
วิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564 
หัวข้อเรื่อง เสน่ห์หน้าจอ สอนให้
ศิษย์ติดตาม วันที่ 23 กรกฎาคม 
2564   
 
5. อบรมโครงการพัฒนาการสอน
ในยุคดิจิทัล Digital People 
Transformation สำหรับครู
วิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564 
หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนคอนเทนต์ให้
เด่นและดึงดูดผู้เรียน วันที่ 26 
กรกฎาคม 2564   
 
6. สรุปผลการประเมินความ
คิดเห็น เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 
7. ประชุมหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือรับทราบ
สภาพปัญหาจากการใช้คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 40 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง) 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

(4) สถาบันควรเลือกระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธ
กิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(ไม่ใช่ปัญหาการบริหารซึ่งต้องแก้
ด้วยการควบคุมภายใน) และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงเท่าเดิม 
 
 
 
 
 

การสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1. การจัดทำแนวทางการประเมิน
และการจัดทำรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในและ
การประเมินความเสี่ยง และนำผล
การประเมินความเสี่ยงของ
วิทยาลัยและสถาบันมาวิเคราะห์
ผลการประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงของสถาบัน  
 
2. การติดตามและรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนบริหาร
การจัดการความเสี่ยงของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
        

(5) การบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 10
องค์ประกอบ 

สถาบันฯ ได้อธิบายการ
ดำเนินงานทั้ง 10 องค์ประกอบไว้
แล้ว ทั้งนี้ ควรวางระบบการ
ประเมินผู้บริหารด้านการบริหาร
คนด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจน
และปฏิบัติตามระบบ รวมทั้งนำ
ผลประเมินมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 10 องค์ประกอบ 
ดังนี้  
1.หลักประสิทธิผล :  
ได้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
ที่ผ่านการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ตามองค์ประกอบ 
ที่กำหนดไว้ในประกาศของ
สถาบัน 
 
2.หลักประสิทธิภาพ :  
คณะกรรมการประเมินฯ 
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ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนแล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  
 
3. หลักการตอบสนอง :  
ได้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
180 วัน                   
 
4. หลักภาระรับผิดชอบ :  
คณะกรรมการประเมินฯ มีอำนาจ
และหน้าที่  
1) สังเกต รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้เป็นหลักใน
การประเมิน  
2) ประเมินค่าผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินทุกคน 
เป็นค่าผลการประเมิน ...                   
 
5. หลักความโปร่งใส :                      
การเผยแพร่ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2564 ผ่าน
ทางเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน    
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6. หลักการมีส่วนร่วม : 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้มี 
การรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อใช้เป็นหลัก 
ในการประเมิน  
 
7. หลักการกระจายอำนาจ :  - 
 
8. หลักนิติธรรม :  
การใช้ประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2564                                                   
 
9. หลักความเสมอภาค : 
คณะกรรมการประเมินฯ  
ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
ที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 180 
วัน ประเมินตนเอง โดยใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่าและอาจ
แนบหลักฐานที่สำคัญและจำเป็น
ที่แสดงผลสำเร็จของงาน  
โดยต้องประเมินตนเองให้เสร็จสิ้น
และส่งผลการประเมินถึงสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนภายในสิบวัน  



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 43 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน  
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาคุณภาพ  
(การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง) 

ผลการดำเนินงานตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพ 

นับจากวันสิ้นสุดการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่  
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ : 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน  
3 คน ต้องมีการประเมินค่าผล 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนของคณะกรรมการ
ประเมินทุกคน เป็นค่าผล 
การประเมิน 
 

(6) การจัดการความรู้ในปัจจุบัน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจและ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ซึ่งประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน คือ  
(1) กำหนดประเด็นที่อยากเป็น
เลิศ 
(2) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ในการจัดการความรู้ 
(3) การประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ที่เลือก  
(4) สรุปองค์ความรู้เป็น Explicit 
Knowledge เผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
(5) นำองค์ความรู้ไปใช้กับ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสถาบัน
หรือวิทยาลัย ให้ปรากฏผล 
การพัฒนาชัดเจน 

1. ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้
การบริหารโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (1 ตำบล  
1 มหาวิทยาลัย) ภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
2. การส่งเสริมการดำเนินการ 
ด้านการจัดการความรู้โดยกำหนด
เป็นชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับวิทยาลัยชุมชนและ
ระดับสถาบัน 

1. ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้
การบริหารโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ (1 ตำบล  
1 มหาวิทยาลัย) ภาพรวมของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เพ่ือการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ในด้านการจ้างงาน 
การบริหารจัดการโครงการ  
การรายงานผลการดำเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
2. กำกับ ติดตาม และสนับสนุน
การจัดการความรู้ในองค์กร  
โดยให้วิทยาลัยและสถาบัน
กำหนดตัวชี้วัดและรายงานผล 
การดำเนินงานระดับความสำเร็จ
ของการจัดการความรู้รอบ 9 
เดือนและ 12 เดือน  
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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 

การดำเนินงานในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดการศึกษา  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของ
ข้าราชการครู 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

1.3 การพัฒนานักศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรคท์ี่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

3. การบริการวิชาการ  3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
4. การทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ  
 

5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

5.2 ผลการบริหารงานของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผล 
การประเมินวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 
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องค์ประกอบที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ  

 
 
คะแนนที่ได้  = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ  
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวมนัสวี ธนะปัด 

        นางสาวอารียา มาลาวงษ์ 
 

ผลการดำเนินการ  
 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจำนวน 32 หลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 16 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 
2 หลักสูตร รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน
จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
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 (1) หลักสูตรอนุปริญญา  
(1.1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(1.2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(1.3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
(1.4) สาขาวิชาการบัญชี  
(1.5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(1.6) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/การจัดการ 
(1.7) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
(1.8) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
(1.9) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
(1.10) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1.11) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/การจัดการโลจิสติกส์  
(1.12) สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(1.13) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
(1.14) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
(1.15) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน/รัฐประศาสนศาสตร์  
(1.16) สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป  

  
 (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

(2.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
     สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
(2.2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจทัล 
(2.3) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
(3.1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์   

         สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง   

(3.2) ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
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(3.3) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

  

 (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(4.1) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (4.2) ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 

 

หลักสูตรอนุปริญญา 

หลักสตูรสาขาวชิา 
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สิ่ง

สนั
บส

นุน
กา

รเร
ียน

รู้ 

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. วิทยาลยัชมุชนแม่ฮอ่งสอน            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.51 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.22 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.54 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.23 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.51 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.22 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.53 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.34 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ✓ 5.00 4.52 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.00 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.52 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 3.00 

7. สาขาวิชาการบัญชี ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

2. วิทยาลยัชมุชนพิจิตร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.25 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.92 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.33 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.20 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.14 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.07 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ - - 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.43 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

3. วิทยาลยัชมุชนตาก            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.56 4.12 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.35 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 3.46 3.65 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.12 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 3.75 3.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 2.00 3.25 

4. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ✓ 5.00 4.18 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.58 

5. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ - - 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.50 2.00 2.79 

4. วิทยาลยัชมุชนบุรีรัมย ์            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.94 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.47 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.83 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ - - 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.43 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.54 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.95 
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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  

5. วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.84 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.50 2.00 2.82 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.88 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.54 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.92 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.44 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.79 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 2.00 2.70 

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ ✓ 5.00 4.88 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.10 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - 3.00 - 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.00 

6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู            

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.41 4.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.50 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.44 4.39 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.65 

3. สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

✓ 4.06 3.95 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.39 

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ✓ - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.57 

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ ✓ - - 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.71 

7. วิทยาลยัชมุชนสระแก้ว            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.39 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.60 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.19 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.58 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.34 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.59 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.61 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.08 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.56 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

8. วิทยาลยัชมุชนอุทัยธาน ี            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.06 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.51 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  5.00 4.67 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.46 

3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  - - 2.00 - 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.33 

9. วิทยาลยัชมุชนระนอง            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 3.00 4.71 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.40 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.04 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 4.17 - 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.90 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ - 4.40 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.80 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 3.76 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

6. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.43 

7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ✓ - - 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.71 

10. วิทยาลัยชมุชนนราธิวาส            
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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  

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.67 4.65 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.92 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.67 4.65 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.15 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 4.46 4.64 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

4. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 4.33 4.65 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.55 

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.59 4.66 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.92 

6. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 4.35 4.64 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.55 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

8. สาขาการท่องเที่ยว ✓ 5.00 4.86 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.54 

9. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ - - 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 

11. วิทยาลัยชมุชนยะลา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.47 4.70 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.80 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.17 4.62 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.75 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 4.58 4.50 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.90 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.17 4.51 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.85 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.59 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.95 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ 5.00 4.41 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.05 

7. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.57 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.95 

8. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ 4.17 4.49 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.63 

12. วิทยาลัยชมุชนปัตตาน ี            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 3.67 4.51 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.80 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 3.07 4.43 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.72 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 3.21 4.51 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.30 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 3.33 4.46 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.75 

5. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 3.33 4.32 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.74 

6. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ 5.00 4.43 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.83 

13. วิทยาลัยชมุชนสตูล            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.74 4.76 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.06 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.81 4.72 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.06 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 5.00 4.79 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.09 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.69 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.08 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ 5.00 4.89 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.99 

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.71 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

14. วิทยาลัยชมุชนพังงา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.14 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.68 
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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  

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.35 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.93 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.25 4.22 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.83 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.39 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.04 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - - - 2.00 3.00 - 5.00 - 3.33 

6. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ - - - - 2.00 3.00 - 5.00 - 3.33 

15. วิทยาลัยชมุชนยโสธร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.10 4.41 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.61 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.29 4.59 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.99 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.00 4.43 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.50 3.00 3.66 

4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ✓ 5.00 4.50 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.83 

16. วิทยาลัยชมุชนตราด            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.91 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.99 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ - - 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.71 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.85 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.87 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.86 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.87 

5. สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป ✓ - - 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.57 

6. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.43 

17.วิทยาลัยชมุชนสมุทรสาคร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.63 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.85 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.57 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 

3. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.60 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 

4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.50 4.00 3.36 

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.14 

18. วิทยาลัยชมุชนแพร่            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.05 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 2.00 3.17 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 3.93 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.27 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 3.77 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.59 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 3.87 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.26 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 3.63 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.57 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ 5.00 3.59 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 2.00 3.01 

19. วิทยาลัยชมุชนสงขลา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.72 4.73 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.83 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.77 4.69 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.94 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.71 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.97 
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ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

4. สาขาวิชาการการจดัการ ✓ 5.00 4.78 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.98 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

20. วิทยาลัยชมุชนน่าน            

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.73 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

2. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.65 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.65 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

4. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.65 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.96 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ 5.00 4.65 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.74 

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ✓ 5.00 4.69 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.70 4.46 3.10 2.71 3.11 3.30 2.96 4.60 3.16 3.50 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

2. วิทยาลัยชมุชนพิจิตร            

หลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนคิเครื่องกล 
สาขางานเทคนคิยานยนต ์

✓ 5.00 4.34 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.17 4.00 3.83 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า   
สาขางานไฟฟา้กำลัง 

✓ 5.00 4.12 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.67 3.00 3.64 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

✓ - - 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.40 3.00 3.06 

4. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขางานการบัญชี 

✓ 5.00 4.17 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.17 3.00 3.59 

5. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 
สาขางานธุรกจิดิจทิลั 

✓ 5.00 4.28 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.67 3.00 3.55 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต ์

✓ 5.00 4.14 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.43 4.00 3.73 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานไฟฟา้กำลัง สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 

✓ 5.00 4.21 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.71 3.00 3.55 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขา
งานการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

✓ 5.00 4.12 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.43 3.00 3.62 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 5.00 4.18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.29 3.00 3.50 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส ์

✓ 5.00 4.11 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.71 3.00 3.31 
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ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานโครงสร้าง  
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  

✓ 5.00 4.30 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.43 4.00 3.64 

8. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธาน ี            

หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนคิเครื่องกล  
สาขางานเทคนคิยานยนต ์

✓ 5.00 4.16 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้า
กำลัง 

✓ 5.00 4.44 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.49 

3. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขางานการบัญชี 

✓ 5.00 4.76 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.75 

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

✓ - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาช่าง
ยนต ์

✓ 5.00 4.10 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.12 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานไฟฟา้กำลัง  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

✓ 5.00 4.59 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.07 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานการบัญชี  
สาขาวิชาการบัญชี 

✓ - - 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.29 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 5.00 4.28 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.14 

 5. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

✓ - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

ค่าเฉลี่ยรวม  5.00 4.25 3.10 3.15 3.00 3.20 3.10 3.80 3.15 3.47 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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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. วิทยาลัยชุมชนตาก            
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

           

1. ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ✓ 5.00 4.14 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.29 

14. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร            
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

           

1. การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.29 

ค่าเฉลี่ยรวม  5.00 4.14 3.00 2.00 3.50 3.00 3.00 3.75 3.50 3.29 
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วิทยาลัยชุมชน 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 

1. แม่ฮ่องสอน 3.04 

2. พิจิตร 3.27 

3. ตาก 3.06 

4. บุรีรัมย ์ 3.79 

5. มุกดาหาร 2.60 

6. หนองบัวลำภู 2.97 

7. สระแก้ว 3.58 

8. อุทัยธาน ี 3.35 

9. ระนอง 3.80 

10. นราธิวาส 3.61 

11. ยะลา 3.86 

12. ปัตตาน ี 3.86 

13. สตูล 4.02 

14. พังงา 3.69 

15. ยโสธร 3.77 

16. ตราด 3.74 

17. สมุทรสาคร 3.52 

18. แพร่ 3.31 

19. สงขลา 3.72 
20. น่าน 3.74 

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 70.30 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด  20 วิทยาลัย 
คะแนนที่ได ้  3.52 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
135 หลักสูตร ผ่าน 132 หลักสูตร 3.26 คะแนน พอใช้ 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
139 หลักสูตร ผ่าน 137 หลักสูตร 3.52 คะแนน ผ่าน 137 หลักสูตร 

หมายเหตุ - มหีลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ไม่ผ่านจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  
1. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 คนเป็นบุคคลภายนอก/ไม่มีสัญญาจ้าง 
2. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีสัญญาจ้าง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
การศึกษาระดับอนุปริญญาถือเป็นการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยชุมชนในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาวิจัย 
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน จึงควรมีอาจารย์
ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที ่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี ่ยวชาญ และ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 
  ร้อยละของข้าราชการครูที ่มีว ิทยฐานะตั ้งแต่ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี ่ยวชาญ             
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 คิดคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  

หากไม่ถึงร้อยละ 75 ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระหว่างร้อยละ 10 – ร้อยละ 30 เพ่ิมอีก 1 คะแนน 
 หากมีครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป เพ่ิมอีก 2 คะแนน 

วิธีการคำนวณระดับสถาบัน  
 
คะแนนที่ได้ =            

 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นายทศปริชัย เลาวห์ทวี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้:  
นายนำพล ปัญญาทิพย์ 
นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตว์ 

 
  

จำนวนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ 

จำนวนข้าราชการครูทั้งหมดของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

X 100 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 57 

ผลการดำเนินการ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครู
ชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 217 คน และท่ีไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ จำนวน 
75 คน รวมทั้งสิ้น 292 คน รายละเอียดจำนวนอาจารย์แต่ละประเภทจำแนกได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

ไม
่มีต

ำแ
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ะ 
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ศษ
 

เช
ี่ยว
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ญ

 
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 รวม
จำนวน
ทั้งสิ้น 

คะแนนที่
ได้ 

1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 6 8 1 - - 15 2.40 
2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร - 14 2 - - 16 4.00 
3 วิทยาลัยชุมชนตาก 7 7 2 - - 16 3.67 
4 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 2 6 7 - - 15 5.00 
5 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 6 8 - 1 - 15 3.93 
6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 4 6 5 - - 15 4.93 
7 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 4 2 8 - - 14 4.86 
8 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 10 5 - - 16 5.00 
9 วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 8 5 - - 14 5.00 
10 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3 8 3 - - 14 3.28 
11 วิทยาลัยชุมชนยะลา 4 9 1 - - 14 3.00 
12 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 6 4 4 - - 14 3.29 
13 วิทยาลัยชุมชนสตูล 3 7 5 - - 15 5.00 
14 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 4 5 4 - - 13 3.72 
15 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3 6 4 - - 13 5.00 
16 วิทยาลัยชุมชนพังงา 7 6 2 1 - 16 3.25 
17 วิทยาลัยชุมชนตราด 3 9 - - - 12 3.00 
18 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 5 7 4 - - 16 3.75 
19 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 4 7 4 - - 15 3.91 
20 วิทยาลัยชุมชนน่าน 5 7 1 - - 13 3.00 

ผลรวม 78 144 67 2 - 291  
คะแนนรวมที่ได้ 3.93  คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 58 

วิธีการคำนวณระดับสถาบัน  
 
คะแนนที่ได้ =            

 

ร้อยละของจำนวนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป = 
213 

 100 
291 

    
 = 73.20 % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
73.20 

 3 
75 

    
 = 2.93   คะแนน 
   
ร้อยละของจำนวนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขึ้นไป 

= 
69 

 100 
291 

    
 = 23.71  % 
   
                              คิดค่าคะแนนให้ได้เท่ากับ 2.93 + 1      =   3.93  คะแนน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- ครูวิทยฐานะชำนาญการ  

198 คน 
3.99 คะแนน ดี 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- ครูวิทยฐานะชำนาญการ  

213 คน 
3.93 คะแนน - 

 

จำนวนข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ 

จำนวนข้าราชการครูทั้งหมดของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : การพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่าง  ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม 
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์และมาตรฐานตามเกณฑ์พัฒนานักศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีนโยบายและแผนการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
  (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนด้านการดำเนินการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม 
 3. กำกับติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
 4. นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
 5. นำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ์ 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาผลงานดีเด่นระดับชาติ 
หรือนานาชาติ   

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกลุ 

นางสาวแจ่มนิดา  คณานันท์ 
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ 
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ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีนโยบายและแผนการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สอดคล้องกับ

คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างน้อย   
3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
 (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้  

1. แผนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน 
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซึ่งแผนการพัฒนานักศึกษาของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกำหนด 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่ 
มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ 
ของผู้สำเร็จการศีกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ด้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้นักศึกษามี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และเข้าใจ เข้าถึงชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์มุ่งให้ 
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเครือข่ายนักศึกษากับศิษย์เก่า ซึ่งมีเป้าประสงค์มุ่งให้ 
สนับสนุนช่วยเหลือกิจการของวิทยาลัยและนักศึกษาโดยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของระดับวิทยาลัยชุมชนและส่วนสำนักงานกลาง
จะสอดคล้องกับแผนดังกล่าว 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

1.3-1(1) แผนส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี  
(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 ปีการศึกษา 2563 
1.3-1(4) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนแจ้งการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ด้านงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง เกี่ยวกับการจัดทำแผน 
การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF 
 
 2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนด้านการดำเนนิการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วางระบบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต/โครงการใน 
ภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องงานกิจการ
นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน โครงการที่วิทยาลัยชุมชนเสนอมา เพ่ือรับการจัดสรร
งบประมาณจากงบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ
พัฒนานักศึกษาและเป็นไปตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนานักศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด  

2. สำหรับโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดก้ำหนดแนวทางการจัดทำแผนเงิน
รายได้สถานศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนเสนอแผนตามเงื่อนไขและกระบวนการตามที่
สำนักงานกำหนดภายใต้ระเบียบข้อบังคับและอำนาจในการอนุมัติการขอจัดสรร
เงินรายได้สำหรับโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอย่างครบถ้วน  

1.3-2(1) คำสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ 138/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.3-2(2) ระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเงิน
รายได้ของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
1.3-2(3) ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนว่าด้วย 
การบริหารเงินรายได้ 
และทรัพย์สินของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 
 
 

 3 กำกับติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้
ประสานงานการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ และให้คำปรึกษาแนะนำให้กับ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และผ่าน

1.3-3(1) LINE กลุ่มและ
ประสานผ่านโทรศัพท์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
แอปพลิเคชั่น LINE กลุ่มของผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 
20 แห่ง เพ่ือเป็นช่องทางในการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีระบบโครงการบริหารงานตามพันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงาน
ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวปฏิบัติ
ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แหง่ จำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 14,237 คน ภายใต้โครงการหลัก 
ประกอบด้วย  

(1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ และส่งเสริม 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่มีรูปแบบต่าง ๆ 

(2) การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนโดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

  
         (3) การส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย เข้าใจ เข้าถึงชุมชน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
         3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำกับติดตามการรายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ทุกๆ ไตรมาส โดยการรายงานผ่าน
ระบบการบริหารโครงการตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน อีกทั้งยังให้
คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านงานกิจการนักศึกษาผ่านไลน์กลุ่มกิจการนักศึกษา 
วชช. 
        4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้มีการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส หนองบัวลำภู สระแก้ว เป็นต้น ที่มีการจัดกิจกรรมเป็น Best practice 
และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ ได ้ 
 

1.3-3(2) ระบบรายงานบริหาร
โครงการตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
(http://projectbase 
.iccs.ac.th) 
1.3-3(3) ตารางสรุปผล 
การดำเนินงานโครงการ
พัฒนากิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 4 นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตามผลโครงการพัฒนากิจการนักศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบริหารโครงการตาม 
1.3-4(1) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน พบว่า ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,897,259 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ รวม 64 โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 14,237 คน โดยมีรายละเอียดประเภทแหล่งเงินงบประมาณ 2 ประเภท ได้แก่  
เงินประมาณประจำปี 2564 และ เงินรายไดส้ถานศึกษา ประจำปี 2564 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้นำเสนอผล 
การดำเนินงานโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การรายงานผลการ
ดำเนินงานการพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  

พบว่า การติดตามผลการดำเนินงานเป็นการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) และ
กระบวนการ (Process) เท่านั้น แต่ยังขาดข้อมูลที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ (Output) ใน
การพัฒนานักศึกษาที่สามารถวัดทักษะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างชัดเจน 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรออกแบบการทำงานหรือวิธีการวัด
ผลลัพธ์จากการพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 

ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 13
ธันวาคม 2564 
 

 5 นำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนา   
อย่างต่อเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ์ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
พัฒนานักศึกษาของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปดำเนินการรายงานในปีถัดไป 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3-5(1) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 13 
ธันวาคม 2564 
 

 6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาผลงานดีเด่นระดับชาติ 
หรือนานาชาติ   

สถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัยได้จัดทำหนังสือ
แจ้งเวียนวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ 
ให้วิทยาลัยชุมชนที่สนใจเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี
การศึกษา 2563 โดยผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

6.1 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 
จำนวน 1 คน คือ 1) นางสาวอัสมา จำเนียร  วิทยาลัยชุมชนพังงา 

 

1.3-6(1) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ อว 
0610(6)/3885 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2564 
1.3-6(2) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
6.2 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย มีดังนี้ 
6.2.1 รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 

จำนวน 2 คน คือ  
1) นางสาวกัลยาภรณ์ เตาวะโต  วิทยาลัยชุมชนสตูล  
2) นายคอดาฟี เจะมิง    วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

6.2.2 รางวัลชมเชยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน คือ  

1) นายอภิสิทธิ์ วิลุลภักดิ์                  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู   
2) นางสาวรุ่งทิวา สังข์เครือ               วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว   
3) นายมงคล แสงสุข                       วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

6.3 นักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมฯ ประจำปีการศึกษา 2563 มี
จำนวน 5 คน คือ  

1) นางสุชาดา กล้าเมืองกลาง   วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู   
2) นางสาวโสวิรัตน์ นวลแก้ว   วิทยาลัยชุมชนสงขลา   
3) นายยูฮัน บาราเต๊ะ   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
4) นายพงศ์พล  จันทระฆัง               วิทยาลัยชุมชนระนอง   
5) นางสาวสาธิดา สุวรรณชมศรี วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งกำหนดการเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับรางวัลพระราชทานในโอกาสต่อไป สำหรับนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรชมเชยจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการจัดส่ง
เกียรติบัตรให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

พระราชทาน เพ่ิมเติม 
ประจำปีการศึกษา 2563 
1.3-6(3) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
ชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
เพ่ิมเติม ปีการศึกษา 2563 
1.3-6(4) ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง รายชื่อ
นักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตร
ชมเชยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563   
1.3-6(5) ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาวิชา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ 8/2564 
1.3-6(6) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ที่ อว 
0610(5)/104 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2564 
1.3-6(7) รายงานการประชุม
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 13 
ธันวาคม 2565 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พระราชทาน ปีการศึกษา 2563 และรางวัลชมเชย ผ่าน Website และ 
Facebook ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

1.3-6(8) 
http://iccs.ac.th/news_ins
ide.php?news_id=1224 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน ดี 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 

จุดเด่น 
1. หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) แพลตฟอร์มออนไลน์ 

3. สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาศักยภาพผู ้สอนในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ๆ  

2. ควรมีระบบหรือการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อดำรงตำแหน่งวิทย

ฐานะที่สูงขึ้น 

3. ควรมีแผนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

ชุมชน มีการกำกับติดตามผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา 

4. ควรมีการกำกับ ติดตาม การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  
      หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
      - ให้คำปรึกษา 
       - แหล่งค้นคว้าข้อมูล 
      - จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดตีพิมพ์ การจัดให้
มีผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
 3. จัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 4. จ ัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานว ิจ ัย นว ัตกรรม หร ืองานสร ้างสรรค์  
ทีน่ำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกย่องอาจารย์ประจำที ่มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

6. มีระบบและกลไก เพื่อใช้ในการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวอารีรักษ์ โสภา 

        นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 
นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก 
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ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้ระบบบริหารงานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้ 
1. ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) https://tiras.tsri.or.th/ สำหรับ

จัดการงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงาน ระบบนี้เป็นการจัดการรวบรวมแผนปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับโปรแกรม หรือ
แพล็ตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน. และ แผนงานด้าน ววน. ของประเทศต่อไป 

  
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 

Research and Innovation Information System) https://nriis.nrct.go.th  
สำหรับบริหารงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่  
ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประสานหน่วยงาน ผู้ประสานงาน 
ในระดับวิทยาลัยชุมชน ระบบทั้ง 2 ส่วน จะสนับสนุนข้อมูลผู้บริหารสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และวิทยาลัยชุมชนการกำกับติดตามภาพรวมงานวิจัย 
ของวิทยาลัยชุมชนต่างๆ ได้ และผู้บริหารใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยต่อไป 
 

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมชื่อโครงการวิจัย งบประมาณที่ได้รับจาก
แหล่งทุนใด และชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 
เก็บเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบของ excel  
 
 
 
 
 
 
 

2.1-1(1)  
ระบบบริหารงานวิจัย
อัจฉริยะ (TIRAs) 
https://tiras.tsri.or 
.th 
 
 
 
 
2.1-1(2) ระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
https://nriis.nrct.go.
th 
 
 
 
 
 
2.1-1(3)  
ไฟล์ฐานข้อมูลวิจัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ให้คำปรึกษา 
          - แหล่งค้นคว้าข้อมูล 
 - จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ตีพิมพ์ การจัดให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที ่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น 

• ให้คำปรึกษา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์ ในการ

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนที่เปิดรับ ผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชั่น  
 

• จัดกิจกรรมวิชาการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจำปี 2564  ในชื่อนิทรรศการ “ชุมชน BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญา 
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก” ณ อาคาร 9 – 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็คเมืองทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง นำผลงานวิจัยมาร่วม
จัดแสดง เผยแพร่ ผลงานวิจัย   
 

2.1-2(1) สื่อสารผ่าน
ไลน์กลุ่ม นักวิจัย วชช. 
 
 
 
2.1-2(2)  
ภาพกิจกรรมในงาน  

 

 3 จัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

- สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  
งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งสิ้น 689,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) สำหรับการทำโครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ให้กับวิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง  

 
 
-  สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  

2.1-3(1) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
หน้า 73 – 74,  
170 – 172 
(www.iccs.ac.th) 
 
2.1-3(2) รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 
 
 

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 
2563 ณ โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส  
หลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร  
 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
ทีน่ำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยชุมชนในการส่ง
บทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร 

- วารสารวิชาการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 เรื่อง  
1) รูปแบบการให้น้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจังหวัดตราด 

2) ผลของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราดต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเส้น 

- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 1 เรื่อง 

1) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการตลาดร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

2.1-4(1) วารสารการ
พัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
1) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
พ.ค. - ส.ค. 64 
2) ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
ก.ย. - ธ.ค. 64 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกย่องอาจารย์ประจำที่มี

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
          ตามท่ี ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศให้มีการสอดคล้องและเกิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่
กระจายโอกาสอย่างทั ่วถึง สังคมที่มั ่นคงและสิ่งแวดล้อมที ่ยั ่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล ้ว” พ ันธก ิจด ้านการว ิจ ัยของสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชน ค ือ ม ุ ่ งม ั ่นพ ัฒนา
กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างเป็นระบบ ที่ครอบคลุมถึงการ
วิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัย
ชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ การวิจัยจากการ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือ
ได้ และคำนึงถึงการนำผลงานการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีอยู่ไปต่อยอด 
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในการให้ความรู้ความ
เข้าใจ เทคนิค และวิธีเขียนแผนงานวิจัยได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ อววน. เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  โดย
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในระหว่างวันที่ 3 -4 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถเขียนแผนงานวิจัยเพื่อให้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อไป 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำแก่นักวิจัย ได้แก่ 
(1) นางสุนันทา  สมพงษ ์
(2) รองศาสตราจารย์ณรงค์ สัมพงษ์ 
(3) นายอตินิสภ์  ตำนานทอง 
       สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องบุคลากร 
ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
       ในปีงบประมาณ 2564 อาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการ ดังนี้  

- วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

2.1-5(1) โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทำแผน
งานวิจัย ประกอบการ
เสนอของบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565”  
ในระหว่างวันที่ 3 -4 
ธันวาคม 2563 ณ 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 
หลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.1-5(2) หน้าจอ
เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์พัชร แก้วดี และ อาจารย์กรกนก ปานอำพันธ์  
วิทยาลัยชุมชนตราด 

- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 1 เรื่อง 
อาจารย์ศศิพิสุทธิ์ หงส์สมบัติ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 
 
 

 
 

 

 6 มีระบบและกลไก เพื่อใช้ในการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

       สถาบันวิทยาลัยุมชนมีระบบการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน ดังนี้ 
          (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และเครื ่องหมายการค้า” โดยผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื ่อวันที ่ 11 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิทยากร คือ นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          (2) สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีระบบและกลไกการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบตัร 
เพื่อคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ โดยสถาบันจะเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นคำขอในฐานะนิติบุคคล  และมอบหมายบุคลากรของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้ยื ่นคำขอรับรอง จดทะเบียน หรือแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
          (3) สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เชื ่อมต่อระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะกรอกคำขอ และยื่นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
          (4) กระบวนการในการคุ ้มครองสิทธิของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ คือสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แจ้งนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จและมี
ความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งรายละเอียดผลงาน และ
ร่างคำขอไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดำเนินการยื่น และปรับแก้รายละเอียดจน
แล้วเสร็จ และเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนเรียบร้อยแล้ว สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจะผู้ส่งมอบเอกสารการคุ้มครองสิทธิให้วิทยาลัยชุมชนต่อไป 

2.1-6 หนังสือแสดง
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
จำนวน 4 เรื่อง 
จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
           (5) ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการจดแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
               5.1. วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา “ปัจจัยและกระบวนการที่นำไปสู่
ความสำเร็จ”  
               5.2 คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 
ลายดอกประจำยาม และ ชุดที่ 2 ลายดอกข้าวหลามตัด 
               5.3 เรียงร้อย เรื่องราวผ่านลายผ้า 
               5.4 DIKA สติกเกอร์ไลน์จากท่าทางร่ายรำสีละ 
               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน ดีมาก 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

     ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  

ชนิดตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น 
สถาบันจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที ่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื ่อสนับสนุนการทำ วิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกวิทยาลัยชุมชน 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวอารีรักษ์ โสภา 

        นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 
นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก 

 
  

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม  
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
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คณะ 
รวมจำนวน 

เงินสนับสนนุงานวิจัยฯ 
(1) 

จำนวน 
ข้าราชการครู 

(2) 

สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ ต่อจำนวน 

ข้าราขการครู 
(1)/(2)=(3) 

คะแนนที่ได้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 7,991,269 15.00 532,750.87 5.00 
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 830,000.00 16.00 51,875.00 5.00 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 1,447,000 12.50 103,375.00 5.00 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 828,968.33 15.00 55,264.56 5.00 
5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1,979,100 15.00 131,940.00 5.00 
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1,425,000 15.00 95,000.00 5.00 
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 664,350 14.00 47,453.00 5.00 
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1,900,000 16.00 118,750.00 5.00 
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 2,097,400 15.00 139,826.67 5.00 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 606,900 14.00 43,350.00 5.00 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 250,000 14.00 20,000 5.00 
12. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1,253,072 14.00 89,565 5.00 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 3,181,100 15.00 212,073.33 5.00 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 300,000 16.00 18,750.00 5.00 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2,854,000 13.00 219,538.00 5.00 
16. วิทยาลัยชุมชนตราด 573,156 12.00 47,763.00 5.00 
17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 611,660 13.00 48,932.80 5.00 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 913,000 16.00 57,062.50 5.00 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 275,000 15.00 18,333.33 5.00 
20. วิทยาลัยชุมชนน่าน 3,928,414 15.00 261,894.00 5.00 

คะแนนรวมที่ได้ของวิทยาลัยชุมชน 100 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนที่ได ้ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- เงินสนับสนุนงานวิจัย 

30,007,972 บาท 
5 คะแนน ดีมาก 
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ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- เงินสนับสนุนงานวิจัย 

33,909,389  บาท 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 

คำอธิบาย 
การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ

ของสถาบัน การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถพิจารณาได้จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่มีคุณภาพภายใต้บริบทของวิทยาลัย
ชุมชน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที ่ได ้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี ่ยของคะแนนการประเมินงานวิจ ัย นวัตกรรม หรือ  
งานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาวสุธิมา เทียนงาม 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวอารีรักษ์ โสภา 
        นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 

นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก 
 

  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
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คณะ 
จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม  

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน (1) 

จำนวนข้าราชการครู 
(2) 

สัดส่วนจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม  
หรืองานสร้างสรรค์ฯต่อจำนวนข้าราขการครู 

((1)/(2))*100=(3) 
คะแนนท่ีได้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 6 15.00 40.00 5.00 
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 16.00 43.75 5.00 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 5 13.50 35.71 4.63 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 15 15.00 100 5.00 
5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 6 15.00 40.00 5.00 
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 6 15.00 40.00 5.00 
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 12 14.00 85.71 5.00 
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 8 16.00 50.00 5.00 
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 12 15.00 80.00 5.00 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 8 14.00 57.14 5.00 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 12.50 56.00 5.00 
12. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 8 14.00 57.14 5.00 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 15 15.00 100.00 5.00 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 8 16.00 50.00 5.00 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 8 13.00 61.58 5.00 
16. วิทยาลัยชุมชนตราด 14 12.00 116.67 5.00 
17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 3 12.50 24.00 3.00 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 13 16.00 81.25 5.00 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 13 15.00 86.67 5.00 
20. วิทยาลัยชุมชนน่าน 6 15.00 40.00 5.00 

คะแนนรวมที่ได้ของวิทยาลัยชุมชน 97.63 คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
- งานวิจัย 173 เรื่อง 4.70 คะแนน ดีมาก 

 
ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- งานวิจัย 180 เรื่อง 4.88 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 
1. งานวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ โจทย์วิจัยมาจากปัญหา และความต้องการของชุมชนจึง

นำไปสู่การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนอย่างแท้จริง 

2. เกิดการสร้างนักวิจัยชุมชน นวัตกรรมชุมชน และสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้ในชุมชน 

3. เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกย่องอาจารย์ประจำที่

มีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
2. ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนในเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

และส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
ผลการนำความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง หมายถึง ผลของโครงการที่วิทยาลัย

ชุมชนแต่ละแห่งดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกทางด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ องค์ประกอบการบริการทางวิชาการกำหนดไว้ ดังนี้ 

1. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ (Project- based) หรือ
การบริการเชิงพ้ืนที่ (Area - based) หรือใช้โจทย์หรือปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน (Problem- based)  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3. การบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการ

บริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการให้บริการทางวิชาการให้กับทุกวิทยาลัยชุมชน 
อย่างเป็นระบบ และกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้ 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร็จของ การ
บริการทางวิชาการให้เป็นไปตามแผน 
 3. มีการจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการด้านบริการทาง
วิชาการ 
 4. ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51  จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. นำผลการดำเนินการด้านบริการทางวิชาการในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา
และนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 

        นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์  
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการให้บริการทางวิชาการให้กับทุกวิทยาลัย

ชุมชนอย่างเป็นระบบ และกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการที่วิทยาลัย
ชุมชนกำหนดไว้ 

1. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
แผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดโรคโควิด – 19 ในระยะเร่งด่วนในปี พ.ศ. 2563 และวางแผนการดำเนินงานใน
ปี พ.ศ. 2564 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และจัดสรร
งบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เพ่ือดำเนินการบริการทางวิชาการ 

3. จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวงเงิน
ประมาณและเป้าหมายตัวชี้วัดชัดเจนของทุกวิทยาลัย 

4. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยให้วิทยาลัยชุมชน
รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบบริหารโครงการตามพันธกจิสำหรับวิทยาลัยชุมชน  

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมและสรุปผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

3.1-1 (1) วาระการ
ประชุมคณะ 
อนุกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 3/2563  
3.1-1 (2) วาระการ
ประชุมคณะ 
อนุกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 4/2563 
3.1-1 (3) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
(https://www.iccs.ac.t
h/uploads/file/plan64
.pdf) 
ประกอบด้วย 
1) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (หน้า 
199-200) 
2) หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับงานการบริการทาง
วิชาการ (หน้า 80-
108) 
 

 2 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร็จ 
ของการบริการทางวิชาการให้เป็นไปตามแผน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
เพ่ือดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าที่กำหนด ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่วิทยาลัยชุมชนนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
คัดเลือกโครงการ หรือกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนที ่มีความเหมาะสม สามารถ
ดำเนินการตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน และตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และเป้าหมายตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั ้งพิจารณาวงเงิน
งบประมาณแต่ละแผนงาน ผลผลิต/โครงการ รายการ หรือกิจกรรมของวิทยาลัย
ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างปีงบประมาณได้กำกับ ติดตามโดยเปิด
โอกาสให้วิทยาลัยชุมชนได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1-2 และชี้แจง
แผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 
ในไตรมาสที่ 3-4 ในโครงการที่เก่ียวข้องกับงานการบริการทางวิชาการ ดังนี้  

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย 
(3) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 
(4) โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
(6) โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(7) โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(8) โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
(9) โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมลานนาและกลุ่มชาติพันธุภาคเหนือ 

3.1-2 (1) คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ใช้
หลักฐานเดียวกับ 3.1-
1 (3) หน้า 199-200) 
3.1-2 (2) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3.1-2 (3) ผลการ
ดำเนินงาน ในไตรมาส
ที่ 1-2 โครงการที่
เกี่ยวข้องกับงานการ
บริการทางวิชาการ 
3.1-2 (4) ปฏิทิน แนว
ปฏิบัติ และแบบฟอร์ม
การายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
(10) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำกับติดตามการดำเนินงานการบริการวิชาการ  
โดยกำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มการายงานผลการดำเนินงานตาม 
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ โดยแจ้งเวียนปฏิทิน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้
รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งให้รายงานผลตัวชี้วดั รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส และรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปี 
 

  

(https://www.iccs.a
c.th/uploads/file/C
arendar2021(1).pdf) 
3.1-2 (5) ระบบ 
การรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
ในระบบหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริม
สรางประสบการณด
านอาชีพและ คุณภาพ
ชีวิต (ระบบทะเบียน  
หลักสูตรฝกอบรม)  
3.1-2 (6) ระบบ
บริหารโครงการตาม
พันธกิจสำหรับ
วิทยาลัยชุมชน 
(http://projectbase
.bcca.go.th/) 
 

 3 มีการจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ 
ด้านบริการทางวิชาการ 

มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการระดมทรัพยากร และเงินทุนสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการเป็นไปตามความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของวิทยาลัย  
มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนร่วมกับ SME จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ  
“การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” และ “การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือการตลาด” 

2. มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) สนับสนุนทุนการประกอบอาชีพ ให้กับ
นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 
ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการ Sharing me dream จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท โดยได้จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนจำนวน 12 แห่ง 

3. ความร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี ภายใต้โครงการเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
คนกลับบ้านหรือผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  
โดยนำร่องในวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนน่าน สงขลา และบุรีรัมย์ 
โดย 

3.1-3(1) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
3.1-3(2) หนังสือ
ขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี 
(SCG Foundation) 
3.1-3(3) รายละเอียด
โครงการความร่วมมือ
กับมูลนิธิเอสซีจี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1) วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและ

เยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  
2) วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่

จังหวัดบุรีรัมย์  
3) วิทยาลัยชุมชนน่านจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 4 ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน 
 

วชช. คะแนน วชช. คะแนน 
แม่ฮ่องสอน 5 ยะลา 5 

พิจิตร 4 ปัตตานี 5 
ตาก  3 สตูล 5 

บุรีรัมย์ 5 สมุทรสาคร 4 
 มุกดาหาร  5 ยโสธร 5 

หนองบัวลำภู 5 พังงา 5 
สระแก้ว 5 ตราด 5 
อุทัยธานี 4 แพร่ 5 
ระนอง 5 สงขลา 5 

นราธิวาส 5 น่าน 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 นำผลการดำเนินการดา้นบรกิารทางวิชาการในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบัน  
เพื่อพิจารณาและนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านบริการทางวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัย
ชุมชนและระบบบริการการศึกษา มี 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 2) โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพ  และ 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่า ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,493,950.74 บาท 

3.1-5(1) รายงาน 
การประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 
วันที่ 13ธันวาคม 
2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น  22,579 คน 

ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเรื่องระบบการติดตามการดำเนินการด้าน
บริการวิชาการ ว่าเป็นการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายผู้รับบริการ ซึ่งไม่
สะท้อนผลการมีงานทำของผู้เข้ารับบริการ สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรผลักดันนโยบาย
ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสะท้อนให้เกิดผลการทำงานของวิทยาลัยชุมชนใน
เรื่องผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำผลการดำเนินการด้านบริการทางวิชาการมา
พัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้คู่กับการทำงาน และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ที่เน้นสมรรถนะ เพ่ือ Re-skills และ Up-skills (อยู่ในแผนการส้รางกำลังคนเพ่ือความเป็น
เลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 : Reinventing) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 

จุดเด่น 
1. มีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที ่หลากหลาย ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรออกแบบระบบและกลไกการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ

เป็นระยะ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงการทำงาน ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
2. ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับโครงการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน เพื่อให้

สามารถตรวจสอบประสิทธิผลการดำเนินโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 4  การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ ่งมั ่นเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับวัฒนธรรม 
ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณค่าร่วม ภูมิปัญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ซึ่งมี
จุดเน้นที ่แตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแต่ละพื ้นที ่ การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื ้นฟู พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

     (1) การใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
           (2) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมให้กับทุกวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ และกำกับให้มีการ
ดำเนินการตามการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ ่มจากทุน
วัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม และกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผน 

3. มีการกำกับติดตามให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม อย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

4. ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุน
วัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการดำเนินการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และนำข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวสุธิมา เทียนงาม 

        นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ 
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ผลการดำเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมให้กับทุกวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ 
และกำกับให้มีการดำเนินการตามการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้ 

1. ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษาซึ่งจัด
การศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศ และมาตรา 31 ในการดำเนินการตาม มาตรา 8 และ มาตรา 9 ให้
วิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการในสถาบัน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่า
ปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย  

1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกว่าปริญญา  

2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
4) ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 

 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับโฉม (Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามกลุ ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based and 
Community) เพ่ือการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการให้
ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย
สำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ เป้าหมายย่อย 2.1  การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น 

 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับวิทยาลัยชุมชน 

เกี่ยวกับการจัดทำแผนด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันและนโยบายของ
ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

4.1-1(1) พ.ร.บ.
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 
4.1-1(2) แผนการ
สร้างกำลังคนเพ่ือ
ความเป็นเลิศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) (หน้า 2) 
4.1-1(3) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (หน้า 84 - 88) 
4.1-1(4) รายงาน
การประชุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 ในวาระที่ 3.2 
เรื่อง การจัดทำข้อมูล
ประกอบการจัดทำ
แผนปรับโฉม 
(Reinventing) เพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2566 - 
2570 
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1) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปี

งบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณางบประมาณ ภายใต้โครงการใน
แต่ละแผนงานประจำปี 2564 

2) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประชุมชี้แจงคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่ง เพ่ือให้
สามารถใช้ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ
ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 

3.1 สถาบันได้มีการประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2564 ในวาระที่ 3.2 เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปรับโฉม 
(Reinventing) เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566 - 2570 
 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนานักศึกษา โดยเป็น
โครงการที่ให้นักศึกษาเข้าร่วม และเป็นโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
เสริมสร้างการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชน วิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

 

4.1-1(5) คำสั่ง
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ 138/2563 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการประจำปี
งบประมาณ 2564 

4.1-1(6) หลักเกณฑ์
การจัดสรร
งบประมาณประจำปี 
2564 
4.1-1(7) หนังสือ  
บันทึกข้อความ ที่ อว. 
0610(4)/1959 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 เรื่องขอเชิญ
ประชุม 
4.1-1(8) หนังสือ 
บันทึกข้อความที่ อว. 
0610(4)/2120 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
4.1-1(9) ระบบ
บริหารโครงการตาม
พันธกิจด้านการ
ทะนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม 
(http://projectbas
e.iccs.ac.th/index.
php/Mjd8fA) 
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4.1-1(10) รายงาน
การประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 
13/2564 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 
2564 
 

 2 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม และกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผน 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งในการประชุมมีการชี้แจง 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งทราบ ดังนี้ 

1.1 จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนทั้งวงเงิน 100% วงเงิน 1,240,600 ล้านบาท เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4,920 คน 

1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร 
- เป็นโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
- พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน 

 
 

2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น 
รวม 10 โครงการ 10 วิทยาลัยชุมชน ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการย้อมผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ โดยการใช้
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2) การสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากไม้ไผ่ของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพ้ืนที่
จังหวัดยโสธร 

3) โครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มงานศิลป์ท้องถิ่นและช่างศิลป์ท้องถิ่น ไปสู่
การสร้างหลักสูตรเพื่อการสืบสานความรู้งานศิลป์ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

4) โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติผ้าย้อมคราม
และผ้าย้อมเปลือกไม้พ้ืนถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร 

4.1-2(1) คำสั่ง
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ 138/2563 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

4.1-2(2) รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (หน้า 10) 
4.1-2(3) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
(หน้า 194 - 196) 
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5) โครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นใน

พ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท 
6) โครงการสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพ่ือการยกระดับอย่างยั่งยืน 
7) โครงการ การพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา 
8) โครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นใน

พ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี 
9) การสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 

ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
10) โครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นใน

พ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 963,930 + 5,576,640 รวม 6,540,570 

บาท 
 

4.1-2(4) หนังสือ    
ที่ อว 0221/102   
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 เรื่อง  
การสนับสนุน
งบประมาณการ
ดำเนินงาน แผนงาน
ช่างศิลป์ท้องถิ่น 
4.1-2(5) หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ อว 
0221/ว222 ลงวันที่ 
29 ตุลาคม 2564  
เรื่อง การสนับสนุน
งบประมาณการ
ดำเนินงานแผนงาน
ช่างศิลป์ท้องถิ่นระยะ
ที่ 2  
 

 3 มีการกำกับติดตามให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม อย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

สถาบันวิทยาลัชุมชนโดยกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัชุมชนได้กำกับติดตามผล 

การดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้ระบบบริหารโครงการตาม
พันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน ซึ ่งว ิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง จะต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานทุกไตรมาส ตามเงื ่อนไขการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยชุมชน 20 แห่งดำเนินการรวม
จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
จำนวน 5,829 คน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

แม่ฮ่อง 
สอน 

การจัดการความรู้ด้าน
การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตตุ๊กตาไท

1.เกิดทักษะการทำรปูตุ๊กตาโตและกิ่งกะหร่าขนาดเล็ก, 
การฟ้อนโตและกิ่งกะหรา่  

4.1-3(1) ระบบการ
บริหารโครงการตาม
พันธกิจ สำหรับ
วิทยาลัยชุมชน 
http://projectbase
.iccs.ac.th/index.p
hp/Mjd8fA 

4.1-3(2) ตาราง
สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณด้านการ
ทะนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม 
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ใหญ่สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

2.มีการเรยีนรู้เรื่องหลักการตลาด 4 P ผ่านระบบมือถือ 
ยุค New normal การสร้าง Fanpage ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไท
ใหญ่ผ่านระบบ facebook, youtube and tiktok  
3.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตตุ๊กตาไทใหญ่, เด็ก เยาวชน
บ้านแม่ของ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ประชาชน
บ้านแม่ของ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, ภาคีเครือข่าย
ชุมชนไทใหญ่ในอำเภอปายและจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคม
การท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คน 
4.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตตุ๊กตาไทใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการตลาดทั้งระบบ online และ 
offline ทำให้มคีวามพร้อมทั้งผลติภัณฑ์ ของที่ระลึกใน
กลุ่ม  

การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ยกระดับสินค้าจาก
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอกี่เอว 

1.มีการพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากเศษผ้า ทำให้มี
การพัฒนาผลิตภณัฑ์  จำนวน 5 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ พวง
กุญแจ ต่างหู กระเป๋าใส่เหรียญ ที่รองแก้ว และที่รองจาน 
2.กลุ่มทอผ้าสตรี จำนวน 40 คน 
3.ทำให้กลุ่มทอผ้ามผีลติภณัฑ์เพิม่ขึ้น และเป็นสร้าง
มูลค่าเพิม่จากเศษผ้า 

โครงการส่งเสริมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1.เกิดองค์ความรู้เรื่องการทำจองพารา และการต้องลาย
ไตย  
2.นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 คน 
3.ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ประเภท องค์ประกอบของจองพาราและสามารถเขียน
ลวดลายไตย  ต้องลายออกมาเป็นช้ินงานได้ 

พิจิตร โครงการจดัการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
  

1.เกิดองค์ความรูด้้านวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าใน
พื้นที่จังหวัดพิจิตรและการผลติเรอืจำลอง  
2.นักศึกษาและประชาชน  จำนวน 200 คน 
3.ทำให้เกิดการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การ
สืบสานอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาทีด่ีงาม
ของชุมชน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณชนท่ีสนใจ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชนต่อไป 

ตาก โครงการจดัการความรู้
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.เกิดองค์ความรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ องค์ความรู้พิธีเรียกขวัญช้าง 
องค์ความรู้ขนมโก้ขลิ  
2.นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ บ้านยะพอ บ้าน
แม่ออกฮู  จังหวัดตาก  จำนวน 61 คน 
3.ชุมชนตระหนัก และรูส้ึกหวงแหน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยมีการสืบทอดองค์ความรูต้่อไปโดยคนในชุมชน และ
ชุมชนมีสินค้าในชุมชนออกจำหน่ายภายนอกหมู่บา้น  

4.1-3(3) รายงาน
การประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 
13/2564 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 
2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
บุรีรัมย ์ โครงการจดัการความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1.เกดิองคค์วามรู้เรื่องบายศรสีู่ขวญัของจังหวดับุรรีัมย ์
2.นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย และชุมชนผู้สนใจ 
จำนวน 350 คน 
3.มีสื่อเอกสารวีดีทัศน์เรื่องบายศรสีู่ขวัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ทำให้เกิดการเรยีนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด การ
ทำบายศรสีู่ขวัญ 

มุกดาหาร โครงการจดัการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1.มีการสืบสาน ถ่ายทอด1องค์ความรู้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่สากล 
โดยมีแหล่งศึกษา เรยีนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน  
2.นักศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญา และประชาชน จำนวน 
25 คน 
3.นักศึกษาและชุมชนเกิดการเรยีนรู้ร่วมกันในด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 

โครงการส่งเสริมทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1.เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยมีนักศึกษา
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสาน 
ถ่ายทอด และเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมของชุมชนท้องถิ่น 
2.นักศึกษาหลักสตูรอนุปรญิญาแกนนำ บุคลากร และ
ประชาชน รวม 200 คน 
3.นักศึกษาและชุมชนเกดิการเรยีนรูร้่วมกนัในดา้นการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น 

หนองบัว
ลำภ ู

โครงการพัฒนาและสืบ
สานความรู้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นทางด้านอาหาร
พื้นถิ่น 

1.เกิดหลักสูตรผลิตภณัฑ์แปรรูปปลาอาบแดด จำนวน 1 
หลักสตูร โดยมผีลติภณัฑ์ ดังนี ้
ผงปลาโรยข้าวรสดั้งเดิม ,ผงปลาโรยข้าวรสต้มยำ ,น้ำพริก
นรกปลาอาบแดดทอดและน้ำพริกนรกปลาอาบแดดย่าง 
2.บุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบวัลำภู นักศึกษา 
เครือข่ายความร่วมมือ ชุมชน จำนวน 306 คน 
3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาต่อยอด
และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านอาหารพื้นถ่ิน  

สระแก้ว โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลยั
ชุมชนสระแก้ว 

1.มีการเรยีนรู้ วิถีชาวนาลงแขกเกีย่วข้าว และการนวด
ข้าว จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ผูส้อน นักศึกษาทีม U2T 
ศิษย์เก่าวิทยาลยัชุมชนสระแก้ว และชุมชน จำนวน 300 
คน 
3. ทำให้มีครือข่ายความร่วมมือด้าน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและมีแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ด้านวิถีชีวิต การดำนา เกีย่วข้าว 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมกีารประชาสัมพันธ์ใน
หลายช่องท่าง 

โครงการเพิม่มลูค่า
ผลิตภณัฑ์จากทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนบ้าน
หนองตะเคียนบอน 
จังหวัดสระแก้ว 

1. มีชุดการเรยีนรู้ E-learning ภูมปิัญญาดา้นสบู่จากสาร
สกัดโปรตีนธรรมชาตจิากรังไหม 
2. บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน 130 คน 
3. ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา มีผลติภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัก
ลักษณ์ อัตลักษณ์ ของชุมชน และเป็นที่ยอมรับ และรู้จัก
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ทำให้ชุมชนมีอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จากทุนทางวัฒนธรรม 

อุทัยธาน ี โครงการการส่งเสรมิ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เกิดองค์ความรู้ การทำกุญแจลายผ้าทอพ้ืนเมือง
อุทัยธาน ี
2. ชุมชนบ้านหน้าฝายบึงตาโพและบ้านทัพคล้าย จำนวน 
50 คน  
3. มีข้อมูลการจดัการองค์ความรู้กญุแจลายผ้าทอพื้นเมือง
อุทัยธาน ี

ระนอง โครงการส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์จากองค์
ความรู้ภมูิปัญญาการ
ร่อนแร่ ตำบลหาดส้ม
แป้น อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

1.มีองค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญามาพัฒนา
เป็นผลติภณัฑ์ที่เปน็สญัลักษณ์ของจังหวัดระนอง และมีการ
วาดภาพเป็น รปูกาหยู ดอกโกมาชุม คนรอ่นแร่ และรถสอง
แถว ลงในวสัดุทีเ่ป็นเลียงและกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวดัระนอง 
2.ชุมชนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง จำนวน 15 คน 
3. ชุมชนได้องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญา
พัฒนาเป็นผลติภณัฑ์ให้เกดิการเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในจังหวัดระนอง 

1.อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระนอง จำนวน 16 คน 
2.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชน โดยการถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
ในจังหวัดระนองให้กับเยาวชนรุ่นหลังในจังหวัดระนอง 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์
ด้วยต้นจากโดยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เกิดองค์ความรู้ การทำกระดาษสาจาก 
2.ประชาชน ผู้สนใจ บุคลากรทางการศึกษา เกษตรกร 
จำนวน 27 คน 
3.ผู้เข้าร่วมสามารถผลิตกระดาษสาจากไว้ใช้และสามารถ
ต่อยอดด้วยการนำกระดาษท่ีได้ไปพัฒนาเป็น
ดอกไม้จันทน์หรือดอกไม้ประดิษฐเ์พื่อสร้างมลูค่าเพิ่มได ้

นราธิวาส โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
พื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส 

1.มีการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบา้นทางด้านอาหาร เนือ่งในวัน
ฮารรีายออีฎิล้อตัฮา การทำขา้วตม้ใบกะพ้อ (ตูปะ) และ
ปลาหมึกยดัใส้ขา้วเหนยีว (ตูปะซตูง)  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2.บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 
51 คน  
3.บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ร่วม
สืบสานวัฒนธรรมทางด้านอาหาร 

โครงการสืบสาน
ประเพณีเมาลิดินนบี
ของนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

1.เกิดองค์ความรู้พิธีกรรมงานเมาลิดดินบีของชุมชนบ้าน
บาโง จังหวัดนราธิวาส 
2.ผู้นำศาสนา ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนบ้านบาโง นักศึกษา 
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธวิาส จำนวน 644 คน 
3. ผู้เข้าร่วมมีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประเพณีพื้นบ้าน ก่อให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

โครงการศึกษา สืบสาน 
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กลองบานอ 

1.เกิดองค์ความรู้การทำสติกเกอรไ์ลน์กลองบานอและการ
ออกแบบลวดลายกราฟฟิกจากกลองบานอ 
2.ประชาชนบ้านแอแว และกลุม่ผูส้นใจทั่วไป จำนวน 30 
คน 
3. ทำให้เกิดการสืบสานอนุรักษ์ รูคุ้ณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน และสร้าง
มูลค่าเพิม่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยะลา โครงการอนุรักษส์ืบสาน
วิถีศาสนาและศรัทธาใน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม เรื่อง ขนมและประเพณีกับ
ความเชื่อ  
2.บุคลากร นักศึกษาหลักสตูรอนุปริญญา จำนวน 636 
คน  
3.ทำให้มีความเข้าใจเรื่อง ขนมและวัฒนธรรมประเพณีกับ
ความเชื่อปลายด้ามขวาน 

โครงการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ อัตลักษณ์
ชุมชน ณ โกตา 

1.เกิดองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์อัต
ลักษณ์ชุมชน ณ โกตา 
2.บุคลากร ประชาชน ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หน่วยงาน
เครือข่ายในตำบลโกตาบารู จำนวน 100 คน 
3.เกิดการอนุรักษ์และสนับสนุนภมูิปัญญาชาวบ้านและ
เป็นแหล่งเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ปัตตาน ี 1. โครงการการจัดการ
ความรู้จากฐาน
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น “ว่าว
เบอร์อามสั” สู่อาชีพใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 97 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2.โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชนคนปัตตาน ี

สตูล โครงการรวบรวมอัต
ลักษณ์เพื่อรังสรรค์สื่อ
เชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สตูล 

1.มีหลักสตูรและชุดสื่อเชิงวัฒนธรรม ตำรับสตลู รสสโตย 
2.นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดสตลูที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้อตัลักษณ์สื่อเชิงวฒันธรรมจังหวัดสตลู 
จำนวน 250 คน 
3.เกิดองค์ความรู้ ภมูิปัญญา และทุนวัฒนธรรมของอัต
ลักษณ์เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสตลู โดยการถ่ายทอดสื่อเชิง
วัฒนธรรมให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน รวมถึง
ประชานผูส้นใจทั่วไป 

โครงการส่งเสริมการ
ทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชน 

1.เกิดการเรียนรูด้้านแพทย์แผนไทย (การนวด),ประเพณี
วัฒนธรรมมสุลมิ และอาหารพื้นถิน่ 
2. บุคลากรวิทยาลัยชุมชน ประชาชน นักศึกษา จำนวน 
260 คน 
3.ประชาชนเกิดความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของตน 
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

สมุทรสาคร โครงการกระบวนการ
ถ่ายทอด อัตลักษณ์ทาง
สังคมของชาวไทยทรง
ดำ หมู่บ้านดอนสะแก 
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

1.มีสื่อวดิีทัศน์ เรื่อง อตัลักษณ์การปักผ้าสไบมอญของชาว
ไทยเช้ือสายรามัญ ในตำบลเจด็ริอ้ำเภอบ้านแพ้ว จังหวดั
สมุทรสาคร จำนวน 1 เรื่อง 
2.นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 30 คน 
3.ทำให้มีแหล่งเรยีนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุชาวไทย
เชื้อสายรามัญ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 

โครงการงานประเพณี
แห่เจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร และ
ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ที่
สำคัญของจังหวัด
สมุทรสาคร 

1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
ในด้านวันสำคัญทางศาสนา และวนัสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษตัริย์ และจะจัดรูปแบบกิจกรรมในระบบ
ออนไลน์ ในวันสำคญัทางศาสนาและวันสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษตัริย์ คือ 
- การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- วันวิสาขบูชาออนไลน ์
- ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
- วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาออนไลน ์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
- ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
2.บุคลากร ศิษยเ์ก่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
และประชาชนท่ัวไป จำนวน 951 คน 
3.มีความรู้ ความเข้าใจในวันสำคญัทางศาสนา และเกิด
ความรักต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

ยโสธร โครงการจดัการความรู้
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลตูมกาตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.เกิดองค์ความรู้เกีย่วกับการทำผลิตภณัฑ์จากผลตูมกา 2 
ผลิตภณัฑ์ คือ ตุ้มหู สร้อยคอ 
2.ประชาชนบ้านทุ่งแต้ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
จำนวน 20 คน  
3.ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ขึ้นมาใหม่จากผลตูม
กา ทำให้ชุมชนเกิดรายได้แก่ชุมชน 

พังงา โครงการการสร้างศิลปะ
บนผืนผ้าสู่การท่องเที่ยว 

1.เกิดองค์ความรู้การสร้างศิลปะบนผืนผ้า 
2.นักศึกษาและคนในชุมชนตลาดเก่า จำนวน 50 คน 
3.ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มศลิปะบนผืนผ้า จำนวน 1 กลุ่ม 
และเกดิผลิตภณัฑ์ศลิปะบนผืนผ้าของชุมชน 

ส่งเสริมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พังงา  

1.นักศึกษา จำนวน 180 คน 
2.นักศึกษาและชุมชน เกิดความตระหนักรู้ในคณุค่า ของ
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และช่วยกันสืบสานงาน
ศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน 

ตราด การจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาสู่การ
พัฒนาเป็นเศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์ากแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนจังหวัด
ตราด 

1.มีผลติภณัฑ์สร้างสรรค์จากภูมิปญัญา จำนวน ๓ ชนิด
พร้อมสื่อวีดีทัศน์ ได้แก่ ตาข่ายดักฝันจากเครื่องจักสาน
คลุ้ม ,ตะกร้าจากงอบใบจาก และที่แขวนไม้จากไม้
กระดาน 
2.บุคลากรวิทยาลัยชุมชน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน/ภูมิ
ปัญญาบ้านแหลมมะขาม จำนวน 100 คน 
3.ชุมชนได้รับการถ่ายทอดภมูิปัญญาจากท้องถิ่นจนเกิด
ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑ์จากภมูิปัญญา
เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว 

แพร่ โครงการเรียนรู้เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสาน ภมูิ
ปัญญาหม้อห้อมเมือง
แพร่ 

1.เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 4 เรื่อง คือ  
- การปลูกต้นห้อม  
- การขยายพันธ์ุต้นห้อม 
- การทำห้อมเปียก การก่อหม้อ 
- การมัดย้อม 
2.นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 90 คน 
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3.นักศึกษาเห็นคุณคา่ รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

นานาพฤกษาเพื่อการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑส์บู่เพื่อ
สุขภาพ 

1.เกิดองค์ความรูด้้านภูมิปญัญาจากพืชสมุนไพร และ
ยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 1 ช้ินงาน 
2. เยาวชนและประชาชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 40 คน 
3.ผู้รับบริการสามารถเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างรายได้
และยกระดับความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

สงขลา โครงการจดัการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
จังหวัดชายแดนใต ้

1.มีหลักสตูรยุวชนบือดีกาเทพา และได้นำไปออกแบบ
สติกเกอรไ์ลน์ท่าสลีะ จำนวน 24 ท่า 
2.กลุ่มผูร้่วมวิพากษ์หลักสูตรยุวชนบือดีกาและประชาชน
ทั่วไป จำนวน 60 คน 
3.ประชาชนมีรู้และเข้าใจถึงการแสดงท่าสลีะ 

โครงการระบบและ
กลไกการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1.นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาจากศูนย์การเรียนอำเภอ
เทพา อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสทิงพระ 
อำเภอควนเนียง และอำเภอระโนด จำนวน 403 คน 
2.นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคญัด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเห็นคุณคา่ของภูมิปัญญาในพื้นที่ 
เช่นการ ประเพณีการทอดผ้าป่าสามัคคี, ถวายเทียน
พรรษาออนไลน์, ประเพณีการทอดกฐินและการถวาย
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออนไลน์ เป็น
ต้น 

น่าน โครงการจดัการความรู้
ฟื้นฟูลายหม้อดอกปู
รณฆฏะสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1.เกิดองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ลายหม้อดอกปูรณฆฏะ 
2.ประชาชนท่ัวไป จำนวน 30 คน 
3.ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ลายหมอ้ดอกปูรณฆฎะที่ชุมชน
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้เสรมิ
ได ้

โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 

1.บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จำนวน 120 
คน 
2.บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประชาชน
ทั่วไป ได้เรียนรู้และสืบทอดศลิปวฒันธรรมอันดีงานของ
ชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างวิทยาลยัและชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากทุนวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 
จากคะแนนเต็ม 5 โดยแยกผลการประเมินเป็นรายวิทยาลัย ดังนี้ 

4.1-4(1)  
ผลการประเมินผล
การดำเนินงาน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 

วิทยาลัยชุมชน ผลประเมินระดับวิทยาลัย 
1. แม่ฮ่องสอน 5 
2. พิจิตร 4 
3. ตาก 5 
4. บุรีรัมย์ 5 
5. มุกดาหาร 5 
6. หนองบัวลำภู 5 
7. สระแก้ว 5 
8. อุทัยธานี 5 
9. ระนอง 5 
10. นราธิวาส 5 
11. ยะลา 5 
12. ปัตตานี 5 
13. สตูล 5 
14. พังงา 5 
15. ยโสธร 5 
16. ตราด 5 
17. สมุทรสาคร 4 
18. แพร่ 5 
19. สงขลา 5 
20. น่าน 5 

 

กิจกรรมการ
ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 นำผลการดำเนินการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรม ในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และ
นำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน 

4.1-5(1) รายงาน
การประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัย
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
พบว่า ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 1,140,570 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.17  ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ มีผู้เข้ารับบริการ 5,829 
คน คิดเป็นร้อยละ 118.48 

2. วิทยาลัยชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite 
และ Online เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้ดำเนินโครงการด้วย
การใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในการพัฒนานักศึกษาและประชาชน ทำให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้/ผลิตภัณฑ์ จำนวน 31 องค์ความรู้/
ผลิตภัณฑ์ เกิดการเสริมสร้างการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแต่ละพ้ืนที่ 
โดยผ่านกระบวนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา 
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ วิทยาลัย
ชุมชนได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ทั้ง 20 แห่งแล้ว 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในระบบบริหารโครงการตาม
พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเรื่องระบบการติดตามการดำเนินการด้านการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าเป็นการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายผู้รับบริการ ซึ่งไม่สะท้อนผลการดำเนินงาน
ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมของพื้นทีว่่าดีขึ้นอย่างไร โดยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนควรผลักดันนโยบายในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสะท้อนให้
เกิดผลการทำงานของวิทยาลัยชุมชนอย่างแท้จริง 

ทัง้นี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้สอนสู่ความเป็นเลิศในสาขาช่างศิลป์ท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ระบบการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนา ยกย่องวิชาชีพช่างศิลป์ท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
และผลักดันให้ทุนทางวัฒนธรรมช่างศิลป์ท้องถิ่นสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และหาแนวทางส่งเสริมให้องค์ความรู้งานช่างศิลป์ท้องถิ่น
ได้รับการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุคสมัยเพื่อสร้างรายได้ และ
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 
 
 

ชุมชน ครั้งที่ 
13/2564 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 
5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน ดี 

 
ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
1. มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน ที่สามารถส่งเสริม พัฒนา เพิ่มมูลค่าทาง

วัฒนธรรมและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรม 

2. มีการบรูณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนด้านบริการวิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรออกแบบระบบและกลไกการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นระยะ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงการทำงาน ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา และการดำเนินงานของ
สถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง 
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 2. กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  
ที ่ประกอบไปด้วยต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที ่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ  
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน 
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 8. ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที ่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 -3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

8 ข้อ 
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ผลการดำเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี 
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

1. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 - 2568) โดยมีการประชุม ร่วมกันระหว่างคณะทำงาน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
5.1.1(1) - 5.1.1(2) ผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก SWOT Analysis 5.1.1(3) และนำผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ได้ผลการทบทวน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
1) วิสัยทัศน์ คือ “สถาบันธรรมาภิบาลลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน” 
 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ 

- การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล 
- การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตใน

ชุมชน 
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 
- การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้ประกอบการในชุมชน 

 
3) เป้าประสงค์ คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

และนวัตกรรมชุมชน มีความเป็นเลิศเฉพาะทางของแต่ละวิทยาลัยชุนตามบริบท

5.1-1(1) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2565) 
5.1-1(2) ยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2561 - 2565)  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
5.1-1(3) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภาพนอก SWOT Analysis) 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
5.1-1(4) แผนที่ยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ของพ้ืนที่ (Community Excellence Center) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ในชุมชน (Community Startup) สร้างนวัตกรรมชุมชนในการดำเนินงานตาม
พันธกิจ (Community Innovation) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Community of Life Long Learning) 
 

4) ประสิทธิผล คือ  
- หลักสูตรมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
- จัดการศึกษาครอบคลุมและหลากหลายทันสมัยและเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 
- คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการดีขึ้น 
- ผลการวิจัยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน 
- เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเครือข่ายความร่วมมือการสร้าง

ผู้ประกอบการชุมชน 
 

5) คุณภาพการบริการ คือ 
- ขยายพ้ืนที่ให้บริการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ 
- นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ ทันสมัยเหมาะสมต่อผู้เรียนตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียน 
- การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน 
- ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชนพัฒนาช่องทางการตลาด

สำหรับผู้ประกอบการชุมชน 
- พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชน 

 
6) ประสิทธิภาพ คือ 

- พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพ และทรัพยากร
ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน/มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ระดับพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพ และทรัพยากร 
ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน/มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การ

พัฒนาอาชีพ  การวิจัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สมาคม เครือข่ายสังคมท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จ 

 
7) พัฒนาองค์กร คือ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
สถาบันฯ 

- กระจายอำนาจตัดสินใจด้านการบริหารจัดการให้แก่วิทยาลัยชุมชน 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฎิบัติงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
- ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่

วิทยาลัยชุมชนคุณธรรมวิทยาลัยชุมชน 
- ปรับปรุง กฎ ระเบียบในการรับและการใช้จ่ายงบประมาณจากการ

ระดมทุนและทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพ่ือนบ้านมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชนในระดับพื้นท่ี 
 

2. การนำแผนสู่การปฏิบัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
- 2568) ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตามกรอบ
เวลา บรรลุผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่กำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2.1 จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมระมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

 
- แจ้งวิทยาลัยชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมระมาณ 

พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่ระบบ
การบริหารโครงการตามพันธกิจสำหรับวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1(5) แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
5.1-1(6) หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 (งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรในลักษณะ
โครงการ) 
 
 
5.1-1(7) หนังสือแจ้งวิทยาลัย
ชุมชนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมระมาณ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- ประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 

- แจ้งวิทยาลัยชุมชนจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำ ประงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  5.1.1(9) 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำ ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำ
เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เสนอผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยุชมชนพิจารณา 
 
 
 
 

- แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
ค่าเช่ารถยนต์ผูกพันธ์ เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้การ
ดำเนินงานต่อเนื่อง 

 
 
 

 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

5.1-1(8) เอกสารการประชุม
ชี้แจงคู่มือการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 
 
5.1-1(9) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดทำ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำขั้นต่ำ  
ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 21 สิงหาคม  2563  
 
5.1-1(10) หนังสือประมาณ
การงบประมาณราจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ภายใต้แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ลง
วันที่ 11 กันยายน 2563 
 
5.1-1(11) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง กรอบ
การจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง
เหมาบริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2564 
 
5.1-1(12) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2563 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
- วิเคราะห์โครงการของวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2563 และแจ้งวิทยาลัย
ชุมชนรับทราบผลการพิจารณางบประมาณในลักษณะโครงการ (5.1.1/14) 
 
 
 
 
 

- แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยุชมชน ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 15 มกราคม 2564 
 
 
 

- จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และแจ้งวชช. ทุกแห่ง  (5.1.1/14.4) 
 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงิน

5.1-1(13) ตัวอย่างเอกสาร
การวิเคราะห์โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (โครงการจัดการความรู้
เพ่ือเสริมสร้างความสุขและ
ความเข้มแข็งของชุมชน) 
 
5.1-1(14) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน เรื่องผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในลักษณะ
โครงการ ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 
 
5.1-1(14.2) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน เรื่องกรอบ
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 
5.1-1(14.3) รายงานการ
ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ ที่ 
15 มกราคม 2564  หน้า 7 
5.1-1(14.4) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 
5.1-1(15) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของ
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รายได้ และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ปีละ 2 
ครั้ง และแจ้งวิทยาลัยชุมชนรับทราบผลการพิจารณา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชุมสร้างความเข้าใจระบบการบริหารงบประมาณและการใช้จ่าย

งบประมาณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันที่ 19 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
2/2563  
5.1-1(16) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) หน้า 23 
5.1-1(17) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน   
ครั้งที่ 1/2564 
5.1-1(18) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) หน้า 15 
5.1-1(19) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง การอนุมัติแผนการใช้
เงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 
 และครั้งที่ 2 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 
 
 
5.1-1(20) สรุปผลการ
ประชุมสร้างความเข้าใจระบบ
การบริหารงบประมาณและ
การใช้จ่ายงบประมาณ  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 
19 มกราคม 2564 
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2.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือให้มีทิศทางไปทางเดียวกัน
และสอดคล้องกัน และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจของสถาบัน 
 
 

- การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติ  ได้นำมาเป็นกรอบในการ
ดำเนินงานทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
 

- การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของแผน  
 

- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายได้ถูกต้อง แต่บางรายการไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณระหว่างปี  
 

3. การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน  
สถาบันวิทยาลัยุชมชน ได้กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 

 
- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในช่วง ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2564 โดยมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 20 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้าหมายตามแผน จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  65  ไม่บรรลุเป้าตาม
แผน จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 35 

ทั้ง 7 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 

 
 
ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา 

1. จำนวน
วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้งใหม่หรือ

เป้าหมายตามแผน
ยุทธศษสตร์สถาบันฯ 
กำหนดไว้ 2 แห่ง  แต่

1. การเตรียมจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย  

5.1-1(21) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564) 
 
5.1-1(28.1) เอกสารผลการ
ดำเนินงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564  
และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ เดือนมีนาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1(2) ยุทธศาสตร์สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี  
( พ.ศ. 2561 - 2565)  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(บทท่ี3 หน้า 37 – 46 บทที่ 
4 หน้า 49 – 60 ) 
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จำนวนหน่วยจัด
การศึกษาใน
พ้ืนที่ใหม่ 

ปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ยังไม่
สามารถจัดตั้งเป็น
กฎกระทรวงหน่วยงาน
ภายในได้  
 
ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ได้ดำเนินการขอจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ ต่อสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และสป.อว. ทั้งนี้ ได้
ดำเนินการเร่งรัดติดตาม
ความก้าวหน้ามาโดย
ตลอด แต่ได้หยุดชะงัก
ไป เนื่องจากมีการ
โยกย้ายของผู้ที่มีส่วน
ผลักดัน และเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ และ
ขาดข้อมูลที่สำคัญใน
การขอจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนแห่งใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ได้
ดำเนินการขอจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า 
แต่เป็นในรูปแบบใหม่ 
ทั้งนี้ ในระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 
ปี ที่ผ่านมา สถาบัน

ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนมีนโยบายริเริ่มให้จัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนใหม่ ในจังหวัดที่
มีความต้องการและความพร้อม
เพ่ือเพ่ิมโอกาสลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ในการ
ขยายพ้ืนที่ให้บริการจัด
การศึกษาและการบริการ
วิชาการ  

สถาบันวิทยาลัยุชมชนได้ 
เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัด
สุโขทัยในช่วงปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็น
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส่งผลให้การเสนอแผนการขอ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัยขาด
ความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังให้
ความสำคัญกับการขยายพ้ืนที่
บริการจัดการศึกษารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย และในคราวประชุมครั้ง
ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติ
เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนำ
ร่องการบริหารจัดการวิทยาลัย
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วิทยาลัยชุมชนได้รับการ
แจ้งขอจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนชุมพร และได้ส่ง
เอกสารการเตรียมการ
ไปให้ผู้ขอจัดตั้ง แต่มิได้
รับเอกสารขอจัดตั้ง
กลับมา ซึ่งการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนนั้น
จะต้องเกิดความต้องการ
ของคนในพ้ืนที่เป็นหลัก 
มิใช่ความต้องการของ
หน่วยงาน 

ชุมชนรูปแบบใหม่ ณ จังหวัด
สุโขทัย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงได้พยายามผลักดันและ
ดำเนินงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย อย่าง
ต่อเนื่อง และมีมติการประชุมที่
สำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  มี
มติดเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติ
งานโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย ปี พ.ศ. 2564 
และเห็นชอบ เห็นชอบการ
บริหารสัญญาจ้างโครงการนำ
ร่องการบริหารจัดการวิทยาลัย
ชุมชนรูปแบบใหม่ กรณี 
จังหวัดสุโขทัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและ
งบประมาณในการจ้างดำเนิน
โครงการฯ  

(2) สถาบันบันวิทยาลัย
ชุมชนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการนำร่องการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบ
ใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี
นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล 
และคณะเป็นผู้รับผิดชอบ
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ดำเนินโครงการดังกล่าว และ
เสนอต่อที่คณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย รับทราบ 
ในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 และที่
ประชุมยังมีมติเห็นชอบการ
รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินโครงการนำร่องการ
บริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
รูปแบบใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย  

(3) คราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่
ประชุมมีมติรับทราบ
ความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการนำร่องการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบ
ใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงโครงการฯ 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงานตามภารกิจวิทยาลัย
ชุมชน ดังนั้นในระหว่างการขอ
เสนอกฎหระทรวงฯ จึง
เห็นสมควรให้สถาบันวิทยาลัยุ
ชมชนพิจารณากิจกรรม/
โครงการที่สามารถดำเนินการ
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ได้เพ่ือสร้างโอกาสแก่คน
จังหวัดสุโขทัย 

ซึ่งการดำเนินการดำเนิน
โครงการนำร่องการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชนรูปแบบ
ใหม่ ณ จังหวัดสุโขทัย จะเป็น
ข้อมูลสนับสนุนสำคัญที่จะเสนอ
ไปยัง อว. เพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนสุโขทัย ต่อไป  
2. การขยายพื้นที่การ
ให้บริการนอกที่ตั้ง สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมอบหมายให้กอง
แผนงานและงบประมาณ ศึกษา
เรื่องการขยายพ้ืนที่บริการไปใน
จังหวัดที่อยู่ข้างเคียงกับจังหวัด
ที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ แต่
เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวิทยาลัย
ใดแจ้งความประสงค์ในการ
ให้บริการนอกเขตจังหวัด จึงยัง
มิได้มีการศึกษาในประเด็น
ดังกล่าว 
 

2. จำนวน
หลักสูตรที่
พัฒนา/ปรับปรุง
ใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของคนทุกช่วง
วัย (อนุปริญญา,  
ประกาศนียบตัร, 

อาชีพ) 

- หลักสูตรอนุปริญญา 
เป้าหมาย กำหนดไว้ 15 
หลักสูตร/สาขา  
ดำเนินการได้ 22 สาขา 
- หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
เป้าหมายกำหนดไว้ 60 
หลักสูตร/สาขา  
ดำเนินการได้ 42 
หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
กำหนดไว้ 60 หลักสูตร/สาขา 
ดำเนินการได้ 42 หลักสูตร  
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น  
จึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  
1. สถาบันฯ มีแผนพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
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- หลักสูตรอาชีพ 
สัมฤทธิบัตร/ฝึกอบรม) 
เป้าหมายกำหนดไว้ 31 
หลักสูตร ดำเนินการได้  
638 หลักสูตร 
 

ของคนทุกช่วงวัย จำนวน 5 
หลักสูตร 
2. สถาบันฯ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
อย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 1 
หลักสูตร 
 

3. จำนวน
หลักสูตรหรือ 
สื่อการเรียนรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัล 
 

เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
กำหนดไว้ 60 เรื่อง 
ดำเนินการได้ 43 เรื่อง  

- สถาบันฯ มีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
วิทยาลัยุชมชน เกี่ยวกับ 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  
สื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  
- สถาบันฯ พัฒนาหลักสูตร  
Re-skills, Up-skills ในรูปแบบ
บทเรียนออนไลน์ 
- สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณ
ให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนา
บทเรียนและสื่อออนไลน์ 
 

4. ระดับ
ความสำเร็จของ
การนำแผนการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูและคนใน
ชุมชนให้
สามารถทำการ
วิจัยแบบมีส่วน
ร่วม และการ

สถาบันวิทยาลัยุชมชน
ดำเนินการได้บรรลุถึง
ระดับ ที่ 4  
ระดับท่ี 1 ได้รับการ
จัดสรรทรัพยากร 
ระดับท่ี 2 มีกิจกรรม/
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
ระดับท่ี 3 ร้อยละ 70 
ของโครงการวิจัยที่แล้ว

สถาบันฯ มแีนวทางการพัฒนา
โดยการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้นักวิจัยนำเสนอ
ผลงานในเวทีระดับชาติ/
นานาชาติ 
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สร้างนวัตกรรม
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เสร็จในระยะเวลาที่
กำหนด 
ระดับท่ี 4 ร้อยละ 70 
ของผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จนำไปใช้ประโยชน์ 
สำหรับ ระดับที่ 5 ร้อย
ละ 20 ของผลงานวิจัยที่
นำเสนอในเวทีระดับชาติ/
นานาชาติ 
สถาบันฯ จะเร่งผลักดันให้
บรรลุผลสำเร็จต่อไป 
 

5. จำนวนโจทย์
วิจัยที่ตรงกับ
ความต้องการ
ของชุมชน 
ที่ได้จาก
กระบวนการ
จัดการความรู้ 
 

เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
กำหนดไว้ 120 เรื่อง 
ดำเนินการได้ 94 เรื่อง  

สถาบันฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้
วิทยาลัยชุมชนค้นหา และ
พัฒนาโจทย์วิจัยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ 
โดยคนในชุมชน เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน และพัฒนา
เป็นโจทย์วิจัยชุมชนต่อไป 
 

6. จำนวน
ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทาง
วิชาการด้านการ
วิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับ 

เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
กำหนดไว้ 60 เรื่อง 
ดำเนินการได้ 42 เรื่อง  

สถาบันฯ พัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะให้นักวิจัยสามารถเขียน
บทความวิจัยและนำเสนอ
ผลงานได้  

7. จำนวน
โครงการความ
ร่วมมือด้าน
อาชีพและ
คุณภาพชีวิตของ

เป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
กำหนดไว้ 60 เรื่อง 
ดำเนินการได้ 43 เรื่อง/
โครงการ  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
ความสำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนเพื่อให้พัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการ
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ชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จ 
 

พัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ 
โดยมีจุดเน้นสำคัญดังนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ในลักษณะ Area-Based 
Project-Based และ Problem-
Based 
2. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิง

บูรณาการโดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
Value Chain 
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานโครงการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

 
- ติดตามการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการดำเนินงาน และผลการใช้

จ่ายงบประมาณ และเสนอต่อที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) วันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

 
- รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1(25.1) รายงานการ
ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่2/2564  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
หน้า 9 
5.1-1(25.2) รายงานการ
ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่  16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หน้า 7 
5.1-1(25.3) รายงานการ
ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่  14 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 หน้า 3 
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- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยุชมชน ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รายงานการดำเนินงานตามพันธกิจในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายตัวชี้วัด ระดับผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม 12 
ผลผลิต/โครงการ จำนวน 30 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามแผน จำนวน 27 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ  90 ไม่บรรลุเป้าตามแผน จำนวน 3 ตัวชี้วดัคิดเป็นร้อยละ 10 

 
ทั้ง 3 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา 
1. จำนวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่าที่คง
อยู่ 

เป้าหมายตาม พรบ.ง
ปม. 2564 กำหนดไว้ 
8,000 คน ดำเนินการได้ 
6,681 คน 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการสร้างสมรรถนะใหม่ให้
สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของ
ยุคสมัย 

2. ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้ง Online/ 
Onsite และระบบการเรียนรู้
แบบ Work - Integrated 
Learning  

3. พัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ
และผู้สอนพิเศษ ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ของหลักสูตร ระบบ
การเรียนรู้ และผู้เรียนที่
หลากหลาย 

4. พัฒนาสื่อ Platform สำหรับ
ระบบการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

5. สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพ่ือเอ้ือ

5.1-1(22) - 5.1-1(24) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 
(ไตรมาส 1 – 4)  
 
 
5.1-1(26) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยุ
ชมชน ครั้งที่ 11/2564  
หน้า 8  
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ต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online 

2. จำนวน
นักศึกษาท่ี
สำเร็จการศึกษา
ระดับ
อนุปริญญา/
เทียบเท่า 

เป้าหมายตาม พรบ.ง
ปม. 2564 กำหนดไว้ 
3,000 คน ดำเนินการได้ 
2,693 คน 

1. ปรับระเบียบเทียบโอน  
2. กำหนดแนวทางในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 
ในลักษณะที่แตกต่างกัน 
ให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จ
การศึกษา โดยใช้ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษารายบุคคล หรือปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 
3. สนับสนุนการจัดการแหล่ง
ทุนในการศึกษาต่อหลักสูตร
อนุปริญญา เช่น ทุน กสศ. เพ่ือ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
และค่าครองชีพ ระหว่างที่กำลัง
ศึกษาอยู่ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับสถานประกอบการ ในการ
รับนักศึกษาฝึกงาน/เข้าทำงาน  
เมื่อสำเร็จการศึกษา 
5. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพระหว่างการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียน 

 
3. จำนวนชุมชน
พหุวัฒนธรรม
ต้นแบบ 

เป้าหมายตาม พรบ.ง
ปม. 2564 กำหนดไว้ 4 
ชุมชน คน ดำเนินการได้ 
3 ชุมชน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทีผ่่านมา 
ทำให้วิทยาลัยชุมชนปัตตานีไม่
สามารถเข้าไปดำเนินงาน
กิจกรรม/โครงการในพ้ืนที่ตาม
มาตรการของจังหวัด ตามห้วง
เวลาที่กำหนด สถาบันฯ มี
แนวทางในการพัฒนาใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การดำเนินงานในพ้ืนที่
บรรลุเป้าหมายดังนี้  
1. ปรับรูปแบบการจัด
การศึกษา การฝึกอบรม เน้น
การจัดในรูปแบบออนไลน์ เพ่ิม
เนื้อหา หลักสูตร การใช้สื่อ
ออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการในชุมชน ควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะอาชีพกรณีมี
ความจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติการ 
ให้จัดเป็นกลุ่มย่อย 8-10 คน 
และเพ่ิมจำนวนกลุ่ม/รุ่นให้มาก
ขึ้น ให้สอดคล้องกับมาตรการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. ใช้ผู้นำกลุ่ม ในการ
ประสานงานและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

3. ใช้วิทยากรในพื้นที่ เพื่อ
ฝึกอบรมในชุมชน 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการภายใต้
สถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 
การอบรมผ่านสื่อออนไลน์ การ
สร้างคลิปวิดีโอสื่อการสอนผ่าน
ช่องทาง YOUTUBE และใน
รูปแบบวิดิโอ ตัวอย่างในการ
อบรม การประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้จากวิทยากรชุมชนผ่าน
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สื่อออนไลน์ การขยายรุ่นของ
การฝึกอบรมเพ่ือการเข้าถึง
กระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเพ่ิม
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ที่หลากหลายรูปแบบ 

5. จัดกิจกรรมในลักษณะ
ตัวแทน หรือ ต้นแบบและมี
การใช้กิจกรรมออนไลน์ร่วม
ด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที่
ตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรมและ
ลงไปขยายผลสู่ชุมชนต้นเอง
โดยการใช้วัสดุตั้งต้นจาก
วิทยาลัยชุมชน 

เมื่อดำเนินตามแนวทาง
ดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการได้
แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
และวิทยาลัยชุมชนได้เตรียมการ 
และจัดทำแผนการดำเนินงานให้
สอดรับกับปีงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว 

 
- รายงานผลการใช้เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 

ครั้งต่อปี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ก่อนเพื่อพิจารณากลั่นกรอง จากนั้น เสนอสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนรับทราบ และพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-1(15) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
2/2563  
5.1-1(16) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
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5.1-1(17) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 1/2564 
5.1-1(18) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 (ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
5.1-1(19) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง การ
อนุมัติแผนการใช้เงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 
2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 
 
5.1-1(27.1) เอกสารผล 
การดำเนินงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน
มีนาคม 2564 
5.1-1(27.2) หนังสือขอความ
เห็นชอบ และขออนุมัติดึงคืน
งบประมาณรายการลงทุน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสำนักงานสถาบันและ
วิทยาลัยชุมชน 9 แห่ง  
 
5.1-1(27.3) หนังสือขอความ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเหลือจ่าย อนุมัติ
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4. นำไปสู่การปรับปรุงแผน 
เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดขึ้น

ในพ้ืนที่ เกิดเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ที่ 
จึงมีการสรุปผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน รวมทั้งปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปี เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง และนำผลการดำเนินงานดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ 
กำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ในลำดับถัดไป  
 

- ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนำงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการ
ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ หรือหมดความจำเป็น ไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ สื่อ 
ครุภัณฑ์ สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ แต่ผลการเบิกจ่ายบางรายการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐกำหนด ซึ่งจะต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในปีถัดไป 
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ แต่ผลการเบิกจ่ายบางรายการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายที่รัฐกำหนด ซึ่งจะต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ในปีถัดไป 

 

จัดสรร และโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการวิเคราะห์ ลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   
 

นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    
 
 

นางสาวครองสิน มิตะทัง 
นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา 
นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์ 

 
  



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 126 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 2 กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขัน 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย บุคลากร
ในส่วนของสำนักงานสถาบันและของวิทยาลัย ทำหน้าทีก่ำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้วิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง และวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต 

เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดทำต้นทุนผลผลิต, ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำต้นทุน
ผลผลิต, วิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย, ค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทค่าใช่จ่าย, เกณฑ์
การจัดสรรค่าใช่จ้าย และการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย 

 
 

5.1-2(1) คำสั่งที่ 
118/2563 ลงวันที่ 4 
มิ.ย. 2563 แต่งตั้ง
คณะทำงานติดตาม
การดำเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินของวิทยาลัย
ชุมชน 
 
5.1-2(2) คู่มือการ
จัดทำบัญชีต้นทุน  
 
 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางชนิกา น้ำเพชร 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:    นายศรราม กันทะหาญ 
 นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์ 
 นางสาวปนัดดา อินทพงษ์  
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 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

สถาบันได้ดำเนินการการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ

เสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพ่ือดำเนินการเกี่ยวการประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. จัดทำแนวปฏิบัติการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินการควบคุม
ภายใน เพือ่แนวทางในประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ทั้ง
ในระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสำนักงาน และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนและหน่วยงาน
ภายในสำนักงานดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ 

3. กำหนดให้วิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานภายในสำนักงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ในแต่ละภารกิจ/งาน ตามพันธกิจ  

1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัยและนวัตกรรม 3) การบริการวิชาการ  
4) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ  
 
โดยหาค่าคะแนนโอกาส (L) และค่าคะแนนผลกระทบ (C) ตามหลักเกณฑ์ 

การประเมิน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด หากค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้น
ไป จะต้องกำหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงจากเดิม 

4. นำผลการประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานภายใน
สำนักงานมาวิเคราะห์ และประมวลเป็นผลการประเมินความเสี่ยงในระดับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 
ปี (พ.ศ. 2561 -2565)  

5. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงจำนวน 6 ประเด็น และจากการ
บริหารความเสี่ยงพบว่าระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ทั้ง 6 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 

 
 
 

5.1-3(1) แนว

ปฏิบัติการประเมิน

และจัดทำรายงาน 

การประเมินการ

ควบคุมภายใน  
5.1-3(2) แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
5.1-3(3) รายงานผล 
การดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 128 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง ผลการดำเนินการควบคุม

ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ ระ

ดับ
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ ระ

ดับ
 

1. การวางแผน
การบริหาร
โครงการเพื่อ
การจัด
การศึกษาและ
การติดตาม
ประเมินผลยัง
ขาดการเป็น
ระบบที่ดีท่ีแสดง
ถึงการบรรลุ
เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินงาน
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่
กำหนด 
 

3 4 12 
(สูง) 

 

1. มีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
อำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณากำหนดเกณฑ์ แนว
ทางการเสนอแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
เป้าหมายผลผลิต และ
กิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ 
2. คณะกรรมการฯ มาจาก
ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย 
และผู้แทนบุคลากรวิทยาลัย
แต่ละภูมิภาคร่วมเป็น
กรรมการพิจารณา
โครงการฯ  
3. ผู้บริหาร และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนทุกแห่งเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ 
Zoom Meeting เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำโครงการ แนว
ทางการกำกับติดตามราย
เดือน รายไตรมาส และ
ประจำปี ให้ครอบคลุม
ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพฯ 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 
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4. จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
5. ทบทวนและปรับปรุง
ปฏิทิน แนวปฏิบัติ และ
แบบฟอร์มการรายงานผล
การดำเนินงานตามพันธกิจ 
/ โครงการ เพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินผลสำเร็จตาม
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ 
และวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการตามปฏิทิน แนว
ปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด 
6. จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ
แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ด้วยระบบ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
จากผลการดำเนินงานทำ
ให้ความเสี่ยงลดลง 

2. อัตรา
นักศึกษาออก
กลางคันมี
แนวโน้มลดลง 
แต่ยังลดลงใน

4 4 16 
(สูง) 
 
 

1. สถาบันแจ้งให้วิทยาลัย
ชุมชนทุกแห่งวางแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน ใน
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การปรับเปลี่ยนระบบและ

4 3 12 
(สูง) 
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อัตราไม่มาก
เท่าท่ีควร 

การบริหารโครงการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้พันธ
กิจการบริการวิชาการ และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  
2. วิทยาลัยชุมชนดำเนินการ
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหา
นักศึกษาระดับอนุปริญญา
ออกกลางคัน และติดตาม 
รายงานผลต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือไปสู่การ
จัดทำข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการดำเนินงานฯ 
ของวิทยาลัยชุมชนต่อไป 
โดยกำหนดไว้ในกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
ครอบคลุมการเก็บข้อมูลเชิง
ลึกเกี่ยวกับสาเหตุการออก
กลางคันของแต่ละวิทยาลัย
ชุมชน  
3. นำผลการสำรวจฯ ไปใช้
ในการจัดแผนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการรายบุคคล เพ่ือ
รวมกลุ่มในการเลือก วัน 
เวลา สถานที่เรียนให้
เหมาะสม  
4. ทบทวน และปรับปรุง
ระเบียบการจัดการศึกษา
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หลักสูตรอนุปริญญาให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
ตัวอย่างเช่น การประเมินผล
การเรียนโดยใช้รายงานผล
การเรียน ให้สำคัญมากกว่า
การนับเวลาเข้าชั้นเรียน 
การประเมินผลการเรียนรู้ที่
ยึดผลลัพธ์เป็นรายกลุ่ม เป็น
ต้น 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
บรรจุกิจกรรมในการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ไว้ใน
แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2564 โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการด้าน
ดิจิทัล 
6. วิทยาลัยชุมชนดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือจัดทำสื่อการเรียน
การสอน online บน 
platform ที่หลากหลาย 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนา
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คุณภาพชีวิต สามารถไปใช้
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และพ่ึงพาตนเอง และ (2) 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรรองรับการทำ
บทเรียนออนไลน์ 
7. จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการสร้าง
ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้
งานระบบสารสนเทศ และ
ระดมความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน
ระบบรายงานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน และรายงาน
การติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษา (ภาวะการมีงาน
ทำ) ให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร  
8. มีการกำกับ ติดตามให้
วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งการบันทึก
สาเหตุการออกกลางคันใน
ระบบทะเบียนฯ ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
และเป็นปัจจุบันเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  
9. กำหนดแนวปฏิบัติให้ทุก
วิทยาลัยชุมชนมีกลุ่มงาน
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หรือผู้รับผิดชอบที่ดูแลให้
คำปรกึษาแนะแนวเกี่ยวกับ
ปัญหาการเรียนของ
นักศึกษา รวมไปถึงมีการ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
นักศึกษาออกกลางคันอย่าง
เป็นระบบ  
10. กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) 
ร้อยละของนักศึกษาออก
กลางคันที่ลดลงภายหลัง
ดำเนินการตามแนวทางท่ี
สถาบันกำหนด ให้วิทยาลัย
ชุมชนใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับ
วิทยาลัยชุมชน 
จากผลการดำเนินงานทำ
ให้ความเสี่ยงลดลง 

3. จำนวน
นักศึกษาระดับ
อนุปริญญาไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 
 

4 3 12 
(สูง) 
 
 

1. บรรจุโครงการด้านการ
ประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเป้า
ตามบริบทของพ้ืนที่ ใน
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
ชุมชน  
2. พัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการและตอบสนองทุก
ช่วงวัย ในลักษณะที่เป็น
หลักสูตร Up-skill & Re-
skill 
จากผลการดำเนินงานทำ
ให้ความเสี่ยงลดลง 

4 2 8 
(ปาน
กลาง) 
 
 

4. นักศึกษาส่วน
หนึ่งไม่สามารถ
เรียนรู้อย่างมี

4 3 12 
(สูง) 
 
 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
บรรจุกิจกรรมในการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ไว้ใน

4 2 8 
(ปาน
กลาง) 
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คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2564 โดยผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการด้านดิจิทัล 
ประกอบด้วย 
- งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ

การบริหารจัดการและ
การบริการ 
- งานบริหารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
- งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือ

การเรียนการสอนและ
การวิจัย 

2. วิทยาลัยชุมชนดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
บทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) 
เพ่ือจัดทำสื่อการเรียนการ
สอน online บน platform 
ที่หลากหลายให้แก่
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถไปใช้ในการสร้าง
งาน สร้างรายได้ และพ่ึงพา
ตนเอง และ (2) เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรรองรับ
การทำบทเรียนออนไลน์. 
จากผลการดำเนินงานทำให้
ความเสี่ยงลดลง 
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5. การประเมิน
ผลลัพธ์เรื่อง
คุณภาพการ
เรียนรู้ของ
ชุมชน การ
ยกระดับ
เศรษฐกิจ หรือ
คุณภาพชีวิต
ของชุมชน หรือ
การพัฒนา
ทักษะของการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ยังไม่
ชัดเจน 
 

3 4 12 
(สูง) 
 

1. วิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง 
ดำเนินโครงการค้นหา
ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลชุมชน โดยการค้นหา
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส 
จัดทำเวทีสำรวจความ
ต้องการชุมชน ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจครัวเรือนของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
โอกาสในพ้ืนที่และจัดทำ
แผนแม่บทชุมชน ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส  
2. ทบทวนและปรับปรุง
ปฏิทิน แนวปฏิบัติ และ
แบบฟอร์มการรายงานผล
การดำเนิน 
งานตามพันธกิจ /โครงการ 
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการประเมินผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายในระดับต่าง 
ๆ และวิทยาลัยชุมชน
ดำเนินการตามปฏิทิน แนว
ปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด 
3. มีการจัดหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและ
เป็นการเรียนรู้ที่ใช้
ประโยชน์ตามสถานการณ์
ปัจจุบัน 

3 3 9 
(ปาน
กลาง) 
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จากผลการดำเนินงานทำ
ให้ความเสี่ยงลดลง 

6. งานวิจัยส่วน
หนึ่งยังไม่ตอบ
นโยบายในการ
สร้างนวัตกรรม
การพัฒนา
ชุมชนทั้งสังคม 
เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิต
ของกระทรวง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

3 
 

4 
 

12 
(สูง) 
 
 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทำแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้นักวิจัยของวิทยาลัย
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาฯ 
พ.ศ. 2563-2570 เทคนิค 
และวิธีการเขียนแผน
งานวิจัย รวมถึงสามารถ
เขียนแผนงานวิจัยได้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและยุทธศาสตร์ อววน.
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวขี้วัด
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 
2565 และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนต่อไป ให้แก่
หัวหน้าโครงการวิจัย 
2. แจ้งเวียนเอกสารจาก 
สกสว. ได้แก่ คู่มือการจัดทำ
คำของบประมาณ และข้อ
ชี้แจงการตั้งงบประมาณ 
3. คู่มือการใช้งานระบบ 
NRIIS การนำเข้าและ
รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ 
จากผลการดำเนินงานทำให้
ความเสี่ยงลดลง 

3 
 

2 
 

6 
(ปาน
กลาง) 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 
นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์  

 
 
  



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 138 
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 4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการสรรหา

สภาวิทยาลัยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 องค์ประกอบดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : 
   1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัย

ชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและ
ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที ่ดีมี
ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  
ที่มีอยู่เดิมจำนวน 6 ฉบับ เป็นข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และ
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหากรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563  

   1.2 สถาบันมีกระบวนการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภา 
ตามข้อบังคับข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชมุชน 
พ.ศ. 2563  ตลอดจนดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของสภา
วิทยาลัยชุมชน 

   1.3 กระบวนการสรรหาฯ สถาบันดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาฯ จำนวน 2 - 3 ครั้ง ดังนี้ 

        1.3.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัย 

       1.3.2 ดำเนินการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการสภาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
หรือความชำนาญ/เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจ  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และบริบทของวิทยาลัยชุมชน 

       1.3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะเสนอสภาสถาบัน
แต่งตั้ง 

       1.3.4 เสนอรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการสรรหาต่อสภาสถาบัน
แต่งตั้ง 

 
 

5.1-4-1(1) 
พระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2558 
5.1-4-1(2)  
แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561-2565) 
5.1-4-1(3)  
ข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
จำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
5.1-4-1(4) ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดทำบัญชีสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2563 
5.1-4-1(5) ตัวอย่าง
หนังสือ 
จากวิทยาลัยชุมชนใน
การเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
เพ่ือเป็นกรรมการ 
สรรหาสภาวิทยาลัย 
5.1-4-1(6) คำสั่งสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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1.4 ผลการดำเนินงานสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของคณะกรรมการสรรหาฯ พบว่า มีประเด็นข้อจำกัดในการตีความคำนิยาม
องค์ประกอบขององค์กรชุมชน ภาคเอกชน และคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย การจัดทำบัญชีรายชื ่อประเภทต่าง ๆ และการแต่งตั้ ง
ประธานสภาและรองสภาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ในประเด็นการ
แต่งตั้งรอง ประธานสภาวิทยาลัย ให้เป็นอำนาจของนายกสภาสถาบัน 

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานสรรหาที่ผ่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ  
สรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : 
    2.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตาม ข้อ 9 แห่งข้อบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการสภาวิทยาลัยครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอ่ืน
ทั้งสภา และให้คณะกรรมการสรรหาเสนอผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ที่ 10-26/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาสภาวิทยาลัย
ชุมชน ... (แพร่ ตาก 
อุทัยธานี บุรีรัมย์ 
สมุทรสาคร ตราด 
สงขลา แม่ฮ่องสอน 
พิจิตรมุกดาหาร ยโสธร 
ระนอง พังงา  สตูล 
ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) 
5.1-4-1(7) ตัวอย่าง
หนังสือเพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกฯ 
5.1-4-1(8) ประกาศ
สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง แต่งตั้ง
สภาวิทยาลัยชุมชน ... 
(แพร่ ตาก อุทัยธานี 
บุรีรัมย์ สมุทรสาคร 
ตราด สงขลา 
แม่ฮ่องสอน พิจิตร 
มุกดาหาร ยโสธร 
ระนอง พังงา  สตูล 
ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) 
5.1-4-1(9) รายงาน
การประชุมสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 
7/2564 
 
5.1-4-2(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
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    2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาภายใต้

สถานการณ์ COVID-19 สถาบันได้มีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดประชุมสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง จำนวน 17 คณะ  
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับฯ 

 
 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : 
    3.1 เมื ่อกรรมการสภาวิทยาลัยครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง สถาบัน

ดำเนินการเสนอให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน ภายใน 
30 วัน 

    3.2 สถาบันฯ นำเสนอผลการคัดเลือกฯ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 9 แห่ง (ตาก แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร อุทัยธานี สตูล 
พังงา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส) 

 
 
 
 
 
 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : 
    กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีความ

เหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และตามอำนาจหน้าที่ที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด 

 
 
 
 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : 
    5.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563 และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีสรรหา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(www.iccs.ac.th) 

    5.2 แจ้งประกาศแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งไปยังทุกวิทยาลัยชุมชน 

ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
5.1-4-3(1) รายงาน
การประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 8/2564 (แต่งตั้ง 
คกก.สรรหาสภา วชช.
หนองบัวลำภู) 
5.1-4-3(2) รายงาน
การประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ครั้งที่ 9/2564 
(แต่งตั้ง คกก.สรรหา
สภา วชช.สระแก้ว) 
 
5.1-4-4(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 
5.1-4-5(1) ประกาศ
สำนักงาน ป.ป.ช.  
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   นอกจากนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
การประเมิน 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

   สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะที่ปรึกษาได้ตรวจให้คะแนนและให้ข้อเสนอแนะใน
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินให้สาธารณชนรับทราบ พบว่าสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้คะแนนรวมเท่ากับ 89.20 ระดับผลการประเมิน A ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 
คะแนนขึ้นไป) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามกรอบการประเมินตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย  

   ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 100 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมี
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบและแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงานใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใส  

  ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 100 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเปิดเผย
การดำเนินการต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 

เรื่อง ผลการประเมิน 
ITA 2564  
5.1-4-5(2) รายงานผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : 
    หลักการมีส่วนร่วมมี 2 ส่วน คือ 1) การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

สรรหา โดยมาจากการเสนอชื่อของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และวิทยาลัยชุมชน 2) การจัดทำบัญชีรายชื่อ มาจากการเสนอชื่อโดยการมีส่วนร่วมของ
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้กำหนดช่องทางให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
รายชื ่อผ ่านเว ็บไซต์ (www.iccs.ac.th) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยอิสระ ทั ้งนี้   
สภาสถาบันและกรรมการสรรหาสามารถเสนอรายชื่อได้ 

 
 
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : 
    7.1 การได้มาของกรรมการสภาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า สถาบันฯ 

ดำเนินการโดยมีหนังสือแจ้งให้ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ดำเนินการเลือกผู้แทนศิษย์
เก่าเป็นกรรมการในสภาวิทยาลัยชุมชน และให้วิทยาลัยดำเนินการรายงานผลการเลือก
ให้คณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนทราบ และเสนอสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้ง 

   7.2 สถาบันฯ ให้วิทยาลัยจัดทำบัญชีรายชื่อแต่ละประเภท ประกอบด้วย 
บัญชีรายชื ่อองค์กรชุมชน บัญชีรายชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น บัญชีรายชื่อ
สถาบันอุดมศึกษา บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนให้วิทยาลัยสามารถปรับปรุงบัญชี
รายชื่อได้ เมื่อครบกำหนด 2 ปี 

   7.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มอบอำนาจให้ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องต่าง ๆ เช่น มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักการวิจัยแห่งชาติ, มอบ
อำนาจให้ผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นผู ้มีอำนาจลงนามในสัญญารับทุนจาก
สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น 

 
 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ใช้ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ในการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนแต่
ละแห่งคณะกรรมการสรรหาฯ สถาบันฯ ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ข้อบังคับ
กำหนดไว้ และพิจารณาสรรหาคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ และคำนึงถึง
ความเป็นกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 

 
 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) :  

 
 
 
 
 
5.1-4-6(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 
 
5.1-4-7(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
5.1-4-7(2)  
คำสั่งสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ 133/2564 
-คำสั่งสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ที่ 187/2564  
 
 
 
 
5.1-4-8(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
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    9.1 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสภาวิทยาลัยมิได้กำหนดเพศ ถิ่น

กำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สภาพร่างกาย 
   9.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินงานตามหลักความเสมอภาคทางการศึกษา 

ดังนี้ 
1) นักศึกษาพิการ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 12 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล แพร่ และสงขลา จำนวนนักศึกษาพิการ 41 คน  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
29,475 บาท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน  พิจิตร บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู สระแก้ว นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
สตูล สงขลา และน่าน จำนวนนักศึกษาพิการ 31 คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,065 
บาท 

2) นักศึกษากองทุน 
2.1) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซึ่งสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษาได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนที่
ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สมุทรสาคร ตราด สตูล 
ยะลา และนราธิวาส  มีนักศึกษาท่ีรับทุนจำนวน 259 คน 

2.2) โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 
2564  มีวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที ่เข้าร่วม
โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
3 แห่ง ดังนี้ 

2.2.1) วิทยาลัยชุมชนยโสธร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้าน
โคกสวาท ประเภทโครงการใหม่  

2.2.2) วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังก่อน
ปล่อย  ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล 

2.2.3) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โครงการฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ประเภทโครงการใหม่ 

3) นักศึกษาต่างชาติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 
5.1-4-9(1) ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับ
อนุปริญญาสำหรับ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. 
2560 
5.1-4-9(2) ประกาศ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
รับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาต่ำกว่า
ปริญญา ประจำปี
การศึกษา 2563 
5.1-4-9(3) รายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับนิสิต นักศึกษา
พิการในระดับ
อนุปริญญาและ 
ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2563 
5.1-4-9(4) ประกาศ
สำนักงานกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการรับนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์

หรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลที่ขาดโอกาสใน
พื้นที ่จังหวัดชายแดนของพื ้นที ่ต ่างๆ ในวิทยาลัยชุมชนซึ ่งเป็นการเปิดกว้างทาง
การศึกษาและการเข้าสู่ระบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับทุกคนไม่จำกัดระดับการศึกษา
หรือพื้นที่ เพื่อร่วมกับภาครัฐได้แก้ปัญหาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกับด้วยความสงบสุข 
โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง ผลการคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพ
ชั้นสูง ปีการศึกษา 
2563  
ลงวันที่ 14 มกราคม 
2563 
5.1-4-9(5) ระเบียบ 
สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
พ.ศ. 2558 
5.1-4-9(6) ประกาศ
สำนักงานกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา เรื่อง ผลการ
พิจารณาอาชีพและ
นวัตกรรมที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน ปีงบประมาณ 
2564 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 
5.1-4-9(7) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การรับนักเรียน 
นักศึกษาท่ีไม่มี
หลักฐานทะเบียน
ราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติ
ไทย 
5.1-4-9(8) ระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยการจัดเก็บ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 
 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : 
     1) สถาบันได้ดำเนินการสรรหาโดยมุ ้งเน้นฉันทามติทุกขั ้นตอนของ

กระบวนการ ตั้งแต่  
             1.1) กระบวนการการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งได้มีการประชุม

คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชน  
             1.2) การแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชน โดยมี

องค์ประกอบดังนี้ 
                  * กรรมการสภาสถาบันที่สภาสถาบันมอบหมาย เป็นประธาน 
                  * ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งมีความรู้ความ

เข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

                 * ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและบุคลากรในวิทยาลัย
ร่วมกันพิจารณา โดยเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนเป็น
อย่างดี และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคม จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

                 * ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
             1.3) การแต่งตั้งสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นตามกฎหมายที่กำหนดให้

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการคัดเลือกให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2561 
5.1-4-9(9) รายชื่อ
นักศึกษาต่างชาติที่
ลงทะเบียนเรียน และ
ลงทะเบียนรักษาสภาพ  
ปีการศึกษา 2563 
 
5.1-4-10(1) ข้อบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ว่าด้วยจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภา
วิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาวปารดา ศราธพันธุ์ 
                          นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 5 ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนิน 

การจัดการความรู้ตามระบบ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนสนับสนุนให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ดังนี้  
ระดับสำนักงานสถาบัน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับมอบหมายจาก สป.อว. 
ให ้ดำเน ินยกระด ับเศรษฐก ิจและส ังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) แต่เนื่องจากเป็นโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวง อว. และเป็น
โครงการใหม่ที่มีแนวปฏิบัติแตกต่างจากงานปกติที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตาม
ภารกิจ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงาน การบริหารโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานสถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบใน
การประสานงานระหว่าง สป.อว. และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ที่เป็นพ้ืนที่ดำเนินการ จึง
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็นและแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ เรื่องที่
จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จึงได้มีการได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ หารือและกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การทำงานระหว่างผู ้บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการ ทั้ง 61 ตำบล ของวิทยาลัยชุมชน 20 
แห่ง และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่  
  ชุดที่ 1  คณะกรรมการบริหารโครงการภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ทำหน้าที ่ดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการ
ดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางที่ สป.อว.
กำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ชุดที่ 2  คณะกรรมการประสานงานโครงการกับวิทยาลัยชุมชน ทำหน้าที่ทำ
หน้าที่ประสานงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้
เป็นไปตามท่ี สป.อว.กำหนด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ชุดที่ 3 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำบลสวนหลวง และตำบลแคราย 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (Tambon System Integrator: TSI) ทำหน้าที่
ดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการดำเนินงาน
โครงการตำบลสวนหลวง และตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

5.1-5(1) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการฯ  
5.1-5(2) Q&A จาก
กลุ่ม Line  
5.1-5(3) เอกสาร
ประกอบการ
ปฐมนิเทศ การ
ประเมินศักยภาพ
ตำบล และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการ
บริหารโครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ของตำบลสวนหลวง 
และแคราย อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร  
5.1-5(4)รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งที่ 1/2564 และ
ครั้งที่ 5/2564 
5.1-5(5)แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ U2T 
5.1-5(6) กรอบและ
เกณฑ์การประเมิน
และดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด 
5.1-5(7) หนังสือแจ้ง
ให้ วชช. รายงานผล  
5.1-5(8) ตาราง
สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 5  
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เอกสารหลักฐาน 5.1-5 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ  
 2. คณะทำงานมีการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
หนังสือราชการ เอกสาร แนวปฏิบัติ กลุ่ม Line ID: U2T ICCS (สมาชิกประมาณ 260 
คน) และการประชุมผ่านระบบ Zoom ในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1 การจ้างงานและพัฒนาทักษะของผู้จ้างงาน 4 ทักษะ  

o ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และจัดทำ 
Q&A เผยแพร่ผ่านกลุ่ม Line 2.2 การประเมินศกัยภาพต าบล  

o การอบรมการรายงานผ่านระบบ PBM และการใช้ข้อมูล TPMAP เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM  
 

 
 
เอกสารหลักฐาน 5.1-5(2) Q&A จากกลุ่ม Line  
 2.3 การจัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

o สำนักงานสถาบัน รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลสวนหลวง และตำบลแคราย 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น ปฐมนิเทศผู้จ้างงาน การประเมินศักยภาพตำบล และการบันทึก
ข้อมูลตามที่ สป.อว.กำหนด 

o การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณ  

การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
การบริหารของ
วิทยาลัยชุมชน 
เกณฑ์ข้อ 4 
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เอกสารหลักฐาน 5.1-5(3) เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ การประเมินศักยภาพ
ตำบล และการสร้างความรู ้ความเข้าใจการบริหารโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณฯ  
 2.4 การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 

o สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังการ
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แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้ Application ที ่ สป.อว.กำหนด 
ให้แก่ผู ้ร ับผิดชอบ 61 ตำบล โดยจัดทำเป็นหนังสือจากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  

 2.5 การบันทึกข้อมูลในระบบ Project Based Management  
o การประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ PBM และปัญหา

อุปสรรคในการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล  
 2.6 การจัดเก็บ บันทึกและตรวจสอบข้อมูล Community Big Data 

o ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดเก็บ บันทึก ตรวจสอบและ
แก ้ ไขข ้อม ูล  Community Big Data ผ ่ าน  Application CBD ที่  
สป.อว.พัฒนาขึ้น  

 

 
 
 2.7 การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน   

o รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ต่อสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ  

เอกสารหลักฐาน 5.1-5(4)รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี 1/2564 และครั้ง
ที่ 5/2564 
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สรุปการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย องค์ความรู้ที่ได้ 
การนำไปใช้
ประโยชน ์

1. การจ้าง
งานและ
พัฒนา
ทักษะของ
ผู้จ้างงาน 4 
ทักษะ 

ผู้รับผิดชอบ
งานด้านการ
พัฒนาทักษะ/
ฝึกอบรมผู้รับ
จ้างงาน ของ
วิทยาลัย
ชุมชน 20 
แห่ง  

- จัดทำและบันทึกบัญชี
รายชื่อผู้รับจ้างงานใน
ระบบลงทะเบียนการ
อบรมหลักสูตร e-
learning ทั้ง 4 ทักษะ 
ตามท่ีโครงการฯ กำหนด 
ได้แก่ Financial 
Literacy Digital 
Literacy English 
Literacy Social 
Literacy  

- วิธีการอบรมและ
ประเมินผลการเรียนด้วย
บทเรียน e-learning 

- วิธีการบริหารจัดการ 
การอบรม e-learning 
กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถจบบทเรียนไป
พร้อม ๆ กันภายใน
ระยะเวลาที่ สป.อว.
กำหนด 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
วัตถุประสงค์ 
วิธีการ และการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้แก่
ผู้รับจ้างงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

2. การอบรม
การ
รายงาน
ผ่านระบบ 
PBM และ
การใช้
ข้อมูล 
TPMAP  

ผู้ประสานงาน
โครงการ และ
ผู้รับผิดชอบ
รายตำบล 
ของวิทยาลัย
ชุมชน 20 
แห่ง  

- การจัดการสิทธิ์การ
เข้าถึงระบบ PBM ของ
ผู้ใช้งานระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับ
ตำบล กรณีสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่มีระบบ
บริหารจัดการไม่
เหมือนกับมหาวิทยาลัย

- ผู้ประสานงาน
โครงการ และ
ผู้รับผิดชอบราย
ตำบลมีความรู้
ความเข้าใจ 
และสามารถ
บันทึกข้อมูล
แผนและผลการ
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อ่ืน ๆ ได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหาร
ของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน  

-  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้พัฒนาระบบใน
การกำหนดสิทธิ์การถึง
ระบบ PBM  

- ความรู้ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ และวิธีการ
เข้าถึงข้อมูล TPMAP 
และการนำไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์/
ประเมินศักยภาพตำบล  

ดำเนินงานใน
ระบบ PBM ได้
อย่างถูกต้อง   

3. การจดั
กิจกรรม
ยกระดับ
เศรษฐกิจ
และสังคม
รายตำบล
แบบบูรณา
การ 

ผู้ประสานงาน 
ผู้รับผิดชอบ
รายตำบลของ
สำนักงาน
สถาบัน   และ
ผู้จ้างงาน
ตำบลสวน
หลวง และแค
ราย อ.กระทุ่ม
แบน จ.
สมุทรสาคร 

- ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการฯ 

- ความรู้ความเข้าใจและ
วิธีการประเมินศักยภาพ
ตำบล 

- ความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการบริหารการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการฯ 

- ผู้ประสานงาน 
และผู้รับจ้าง
งานสามารถ
จัดทำข้อมูล
ประกอบ
ประเมิน
ศักยภาพตำบล
ได้ครบถ้วน  

- กลุ่มเป้าหมาย
สามารถบริหาร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่
กำหนด  

4. การจัดเก็บ
และบันทึก
ข้อมูลการ
เฝ้าระวัง

ผู้ประสานงาน
รายตำบล 
และผู้รับจ้าง
งาน 

- เทคนิคการสอบถาม /
สัมภาษณ์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

- ผู้รับจ้างงานมี
ทักษะในการ
จัดเก็บ บันทึก
และตรวจสอบ
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การแพร่
ระบาดของ
โควิด-19 

- การบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบ 

ข้อมูล  รวมทั้ง
ทักษะในการ
สำรวจ 
สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย  

5. การบันทึก
ข้อมูลใน
ระบบ 
Project 
Based 
Managem
ent 

ผู้ประสานงาน
โครงการ และ
ผู้รับผิดชอบ
รายตำบล 
ของวิทยาลัย
ชุมชน 20 
แห่ง  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ PBM ปัญหา และ
ข้อเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบร่วมกับ สป.อว. 
ผู้พัฒนาระบบ 

- มีระบบ PBM ที่
สอดคล้องกับ
การใช้งาน  

6. การจัดเก็บ 
บันทึกและ
ตรวจสอบ
ข้อมูล 
Communi
ty Big 
Data 

ผู้ประสานงาน 
CIO ระดับ
สถาบัน และ
ระดับวิทยาลัย   

- ความรู้ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ และการใช้
งานระบบ CBD  

- ความสำคัญของการ
จัดเก็บฐานข้อมูล CBD  

- การ Cleansing ข้อมูล  

- การบันทึก
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ของชุมชน 
ช่วยให้การ
วิเคราะห์
โอกาส/
ศักยภาพในการ
ยกระดับเชิง
พ้ืนที่  

ผลการดำเนินงานระดับวิทยาลัยชุมชน  
1. เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน 5 ระดับคะแนน 

o แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการการจัดการ
ความรู้ 

o จัดทำแผนการจัดการความรู ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
คัดเลือกประเด็นองค์ความรู้ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์หรือความเป็นเลิศตามพันธ
กิจหรือยกระดับคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการร่วมกันจัดการความรู้ อย่างน้อยให้ระบุ
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ 

o กลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่มีองค์ความรู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เร ียนรู ้ในประเด็นที ่เล ือก และสรุปเป็นองค์ความรู ้แบบ  Explicit 
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Knowledge เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

o นำองค์ความรู้ไปพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน เพื่อนำไปใช้หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงานจริง 

o สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
เอกสารหลักฐาน 5.1-5(6) กรอบและเกณฑ์การประเมินและดำเนินการตามตัวชี้วัด 
 

2. กำกับ ติดตามโดยให้วิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
เอกสารหลักฐาน 5.1-5(7) หนังสือแจ้งให้ วชช. รายงานผล  

3. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยชุมชน องค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เพื่อกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกำหนดไว้ ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ 
ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ  

สรุปผลการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานในเกณฑ์ ทั้ง 20 แห่ง 
วชช. คะแนน วชช. คะแนน 

แม่ฮ่องสอน 4 ยะลา 5 
พิจิตร 4 ปัตตานี 5 
ตาก  4 สตูล 5 

บุรีรัมย์ 5 สมุทรสาคร 5 
 มุกดาหาร  4 ยโสธร 5 

หนองบัวลำภู 4 พังงา 5 
สระแก้ว 5 ตราด 5 
อุทัยธานี 4 แพร่ 4 
ระนอง 5 สงขลา 5 

นราธิวาส 5 น่าน 5 
 

เอกสารหลักฐาน 5.1-5(8) ตารางสรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชน เกณฑ์ข้อ 4 
 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวครองสิน มิตะทัง 
 นายทศปริชัย เลาห์ทวี 
 นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 6 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการกำหนดกิจกรรม โครงการ และแผนงาน 

ที่เก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากรระบบสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมบุคลากรทั้งในสำนักงานสถาบัน (สายสนับสนุน) วิทยาลัยชุมชน (สาย
ผู้สอน) ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนและคณะกรรมการการต่าง ๆ รวมถึง
พนักงานราชการ ทั้งสถาบันวิทยาลัยชุมน และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 9 โครงการ 
จำแนกเป็น  

1) หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
และครูเชี่ยวชาญ  

2) หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  

3) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ค่าลงทะเบียน สถาบันดำรงราชานุภาพ) (ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย และตำแหน่งนิติกร 2 ราย)  

4) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  

5) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานการพัฒนาปรับปรุงงานใหม่ สำหรับผู้ที่จะ
เขียนเสนอผลงานขึ้นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

6) หลักสูตรการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน (งานเกษียณอายุ)  

7) หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)  
8) หลักสูตรปฐมนิเทศการเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชน (ใหม่) วชช.แพร่ 

ตาก และ น่าน)  
9) หลักสูตรการฝึกอบรม Social Media สำหรับบุคลากรสถาบันฯ 

 
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ขึ้น จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด แต่ไดด้ำเนินการได้ตามความจำเป็น ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน
สถาบัน) จำนวน 1 โครงการ 

1.1 “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 19” จัด

5.1-6(1) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยองและจังหวัดเชียงใหม่  
มีข้าราชการในสำนักงานสถาบัน เข้าร่วม 1 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตร
การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ตอบสนองต่อความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 
72” จัดระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัย
มหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีข้าราชการในสำนักงานสถาบัน เข้าร่วม 
1 คน   

1.3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 
73” จัดระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร และ
วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีข้าราชการในสำนักงานสถาบัน 
เข้าร่วม 1 คน   

1.4 “โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)” จัดระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ณ ห้อง
ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9  อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร มีบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วม 67 
คน  

 
1.5 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการอบรมการสอนแบบ

ออนไลน์ Active Learning Engaging Students is Online Classes จัดในวันที่ 
25 ตุลาคม 2564 เข้าร่วม 2 คน 
 
 
 

 
2. แผนพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหารสถาบันและคณะกรรมการต่าง ๆ 

จำนวน 1 โครงการ 
2.1 “หลักสูตรการพัฒนาผู้นำในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล” (ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์) จัดระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9  อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้บริหารสถาบันและคณะกรรมการต่าง ๆ เข้าร่วม 164 คน  โดย
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารทั้งในรูปแบบ Up-Skills และ 
Re-Skills ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1-6(2) “หลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษา
สายสนับสนุนระดับสูง 
รุ่นที่ 19” จัดระหว่าง
วันที่  
2 พฤศจิกายน – 28 
ธันวาคม 2563 
5.1-6(3) “หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี 
รุ่นที่ 72” จัดระหว่าง
วันที่ 11 - 20 
พฤศจิกายน 2563 
5.1-6(4) “หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 
73” จัดระหว่างวันที่ 25 
พฤศจิกายน – 4 
ธันวาคม 2563  
5.1-6(5) “โครงการ
สร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 
ของบุคลากรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)” จัด
ระหว่างวันที่ 29 
กันยายน 2563 
5.1-6(6) “โครงการ
อบรมการสอนแบบ
ออนไลน์ Active 
Learning Engaging 
Students is online 
Classes จัดในวันที่ 25 
ตุลาคม 2564 
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3. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชน)

จำนวน 1 โครงการ 
3.1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  (อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 จัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ 
นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนางสาวปานดี คงสมบัติ 
วิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 22 - 26 มถิุนายน 2564 

 
ครั้งที่ 2 จัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย คือ 

นางนุชนาฎ ชาวปลายนา และนายพงศธร กันทะวงศ์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นาย
มนตรี พันธ์กสิกร น.ส.ปฐมพร อุไรพันธ์ และนางวิลัย บุตร์วัตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นางกนกวรรณ ลิ้มวีระประจักษ์ และนายสุรศักดิ์ ลิ้มวีระประจักษ์ วิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี และน.ส.ศศิพิสุทธ์ หงส์สมบัติ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมใน
ระหว่างวันที่ 14 - 17 ก.ย. 2564 
 

5.1-6(7) “หลักสูตรการ
พัฒนาผู้นำในยุคการ
เปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัล” (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) จัด
ระหว่างวันที่ 22 – 23 
กันยายน 2564 
 
 
 
 
5.1-6(8) โครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
(อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)   
จัดระหว่างวันที่ 22 - 
26 มิถุนายน 2564 
5.1-6(9) โครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)  
จัดระหว่างวันที่ 14 - 
17 กันยายน 2564 
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ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นายทศปริชัย เลาห์ทวี 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้:   นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค ์

นางสาวธนาภรณ์ ชวนรักษาสัตย์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 7 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

1. เครือข่ายหน่วยงานในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนได้มีการดำเนินการกับเครือข่ายหน่วยงานในประเทศ ดังนี้  

1.1 ความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้าง
ทักษะอาชีพต่าง ๆ ทักษะด้านธุรกิจให้กับชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตร 
ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงสนับสนุน
ทรัพยากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการจัดการฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
ทักษะผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิผล 

ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เชิญเลขาธิการสมาพันธ์ 
SME ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน ในแนวทางการ
ดำเนินงานภายใต้ MOU ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และวทิยาลัยชุมชนสงขลา  
ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 และประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอี (SME) ไทยทั่วประเทศ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  โดยมีเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) เป็นประธาน  

ผลการประชุมสถาบันฯ ร่วมกับ SME จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ “การ
เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” และ “การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการตลาด” 
โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 7 คน ซึ่งจะ
เริ่มดำเนินการในต้นเดือนมกราม 2565 

 
1.2 ความร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) เพ่ือขอสนับสนุน

ทุนการประกอบอาชีพ ให้กับนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการประกอบ
อาชีพของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการ Sharing me 
dream จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยได้จัดสรรให้วิทยาลัยชุมชนจำนวน 
12 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการโอนให้ผู้ได้รับทุนแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 

 
 
 
 
 

1.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีเป้าหมายให้คนในชุมชนมีโอกาส

5.1-7(1) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย 
5.1-7(2) แนวทางการ
ดำเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนกับสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7(3) รายละเอียด
ทุนการศึกษาระยะสั้นเพ่ือ
ประกอบอาชีพ โครงการ 
Sharing me dream 
ประจำปีการศึกษา 2564  
5.1-7(4) หนังสือที่ อว 
0610(5)/213 ลงวันที่ 20 
ตุลาคม. 64 เรื่อง แจ้งขั้นตอน
การโอนเงินทุนการประกอบ
อาชีพ 
 
5.1-7(5) SET ห้องเรียน
ผู้ประกอบการ x สถาบัน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
การเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ผู ้สูงอายุและผู ้พิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำ รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตอบสนองวิธีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัย 
ประกอบกับ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสื่อการสอน
แบบออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายสอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอใช้
สื่อ SET e – learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสื่อที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชน ทั ้ง 20 แห่ง และขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดำเนินการสร้างเป็น Landing page เฉพาะของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ( ICCS) 
จำนวน 25 รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียน
การสอนได้ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรและเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
1.4 สถาบันวิทยาลัยชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรด้านอาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ชุมชนในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่ตกลงร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรในชุมชนที ่เข้ามาศึกษาและฝึกอบรม 
ตลอดจนเพื ่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการทำงานให้เป็นมืออาชีพ ตาม
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาโลจิ
สติกส์ (วิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร) 

 
2. ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
2.1 นายพิทยา ทิพวัจนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองมาตรฐาน

การศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาลัยุชมชน ได้รับทุน Fulbright U.S. – ASEAN 
Visiting Scholar Program (USAS) เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง Developing 
a Model of Good Practice for Human Rights Education Lessons 
Incorporating ASEAN-Related Human Rights Themes ณ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแหล่งทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

วิทยาลัยชุมชน
https://www.set.or.th/ent
erprise/partnership/bcca/
home.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7(6) บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) กับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 
 
5.1-7(7) สำเนา E - mail 
5.1-7(8) หนังสือตอบรับทุน 
5.1-7(9) สำเนาหนังสือ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
2.2 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเคยเป็นสมาชิก Community College for 

International Development, Inc. (CCID), USA ในปีงบประมาณ 2563  
ซ่ึง Community Colleges for International Development, Inc. (CCID) 
เป็นสมาคมของวิทยาลัย (two year college) จำนวน 160 แห่งของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ อีก 12 ประเทศ และเป็นองค์การของวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอาชีพระดับโลก รวมถึงการฝึกอบรมข้ามประเทศ  
โดยมีพันธกิจนำเสนอรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศเพ่ือทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระดับสากล 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานความร่วมมือกับกับ CCID ทาง E-mail  
ของนางสาวปารดา ศราธพันธุ์ และนายพิทยา ทิพย์วัจนา เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
สมาชิกต่างประเทศ และในปี 2564 และได้หารือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดทำหลักสูตร Digital Literacy, Credit Transfer รวมถึงการนำ Global 
Citizenship Education เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 

 
2.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมแสดงเจตจำนงข้อริเริ่มนานาชาติ 

PREZODE โดยการลงนามแถลงการณ์แสดงเจตจำนงสนับสนุนข้อริเริ่มนานาชาติ 
PREZODE ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาสาธารณสุข 
สุขภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการจัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในสาขาที่เก่ียวข้อง ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจำประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7(10) สำเนาบันทึก
แถลงการณ์แสดงเจตจำนง
สนับสนุนข้อริเริ่มนานาชาติ 
PREZODE 
 
 
 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 

        นายพิทยา ทิพวัจนา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
 8 ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงาน 

ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย  
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

1. สถาบันฯ มีการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 

 
 
 
2. สถาบันฯ มีการกำหนดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน และมีหนังสือแจ้ง

ว ิทยาล ัยช ุมชนเป็นประจำทุกปีเพ ื ่อให ้การดำเน ินงานประกันคุณภาพฯ  
ของวิทยาลัยชุมชนเป็นไปตามกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ  
ก่อนการประเมินการจัดทำข้อมูลสถิติทางการศึกษา และเงื่อนเวลาตามที่กำหนด 

 
3. สกอ. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน CHE QA ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่ระบบไม่
สามารถใช้การได้ สำนักงานฯ จึงได้จัดทำระบบรายงาน google doc เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย
ชุมชน  

และสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานและผล 
การประเมินจากวิทยาลัย เพ่ือการประเมินระดับสถาบันต่อไป 

 
สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณจัดสรรให้กับ

วิทยาลัยเพื ่อดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เพื ่อให้
วิทยาลัยดำเนินโครงการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปี 

 
4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่สำคัญ คือ การพัฒนาการจัดการศึกษา 
และการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  
โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

5.1-8(3) คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
5.1-8(2) หนังสือแจ้ง
วิทยาลัยชุมชนเป็นประจำทุก
ปีเพื่อให้การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ 
 
5.1-8(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี และงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน จัดสรรให้กับวิทยาลัย
เพ่ือดำเนินงานภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ (หน้า 77 - 79) 
 
 
 
 
 
5.1-8(6) รายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ผลการประเมินตนเองระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 - 
พฤษภาคม 2564) วิทยาลัยชุมชนประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย  
ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 และประเมินระดับสถาบัน 
ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 

 
5. สถาบันฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยสภาวิชาการสถาบันฯ ทำหน้าที่  
ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยชุมชน 
ระดับสถาบันฯ และจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
6. สถาบันฯ มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรที ่ม ีต ่อเกณฑ์  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 
 
7. การรวบรวม วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาสถาบันของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพเพื ่อเสนอสภาสถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชนพิจารณาให ้ข ้อเสนอแนะ  
การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสถาบันต่อไป 

8. การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารในส่วนสำนักงานฯ และเผยแพร่ 
สู่สาธารณชนในรูปแบบรายงานประจำปี และ WEB site สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด สป.อว กพร. และ กยศ.  
 

 
 
 
 
 
5.1-8(1) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนา
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
 
5.1-8(5) หนังสือสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน  
ที่ อว 0610(5)/255  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
5.1-8(6) ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 

 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ 

        นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกลุ 
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ ผลการประเมิน 

8 ข้อ 5 ข้อ 3.00 คะแนน ดี 
 

ผลการการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการกำกับ 
ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและวิทยาลัย รวมทั้งมีผลการดำเนินในแต่ละพันธกิจว่ามีการบริหารจัดการอยู่
ในระดับใด 

วิธีการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด ้ =            
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ์

นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกลุ 
นางสาวอรุนี ไชยวงค์ 
นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
นายพิทยา ทิพวัจนา 
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 
นางสาวมนัสวี ธนะปัด 
นางสาวสิริกร คันธบรรจง 
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ 
นางสาวอารีรักษ์ โสภา 
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 
นางสาวอารียา มาลาวงษ์ 
นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก 

 
  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 
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หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

0.00-1.50 = การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.21-2.50 = การดำเนินงานต้องปรับปรุง 2.51-3.50 = การดำเนินงานระดับพอใช้  

3.51-4.50 = การดำเนินงานระดับดี  4.51-5.00 = การดำเนินงานระดับดีมาก  

ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1  
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1.แม่ฮ่องสอน 3.04 2.40 4.00 3.15 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.16 ระดับดี 

2. พิจิตร 3.27 4.00 4.00 3.76 3.00 5.00 5.00 4.33 4.00 4.00 4.00 4.03 ระดับดี 

3. ตาก 3.06 3.67 5.00 3.91 4.00 5.00 4.63 4.54 3.00 5.00 4.00 4.15 ระดับดี 

4. บุรีรัมย์ 3.79 5.00 5.00 4.60 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.75 ระดับดีมาก 

5. มุกดาหาร 2.60 3.93 3.00 3.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.28 ระดับดี 

6. หนองบัวลำภู 2.97 4.93 5.00 4.30 3.00 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.00 4.43 ระดับดี 

7. สระแก้ว 3.58 4.86 5.00 4.48 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.72 ระดับดีมาก 

8. อุทัยธานี 3.35 5.00 5.00 4.45 4.00 5.00 5.00 4.67 4.00 5.00 4.00 4.42 ระดับดี 

9. ระนอง 3.80 5.00 5.00 4.60 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.76 ระดับดีมาก 

10. นราธิวาส 3.61 3.28 5.00 3.96 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.65 ระดับดีมาก 

11. ยะลา 3.86 3.00 5.00 3.95 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.54 ระดับดีมาก 

12. ปัตตานี 3.86 3.29 5.00 4.05 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.57 ระดับดีมาก 

13. สตูล 4.02 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 ระดับดีมาก 

14. พังงา 3.69 3.25 5.00 3.98 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.55 ระดับดีมาก 

15. ยโสธร 3.77 5.00 5.00 4.59 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.75 ระดับดีมาก 

16. ตราด 3.74 3.00 5.00 3.91 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.64 ระดับดีมาก 

17.สมุทรสาคร 3.52 3.72 5.00 4.08 3.00 5.00 3.00 3.67 4.00 4.00 5.00 4.03 ระดับดี 

18. แพร่ 3.31 3.75 5.00 4.02 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 4.00 4.45 ระดับดี 

19. สงขลา 3.72 3.91 5.00 4.21 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.74 ระดับดีมาก 

20. น่าน 3.74 3.00 4.00 3.58 4.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 4.42 ระดับดี 

คะแนนรวมที่ได้ ระดับวิทยาลัยชุมชน 89.93 คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน 

ภาพรวม 
การประเมิน 

3.52 3.95 4.75 4.07 4.10 5.00 4.88 4.66 4.75 4.90 4.65 4.50 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 
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รายการหลักฐาน 

5.2(1)  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แห่ง 

5.2(2)  ผลการวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
(1) สร้างโอกาสและเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
จุดที่ควรพัฒนา 
(1) ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้ชัดเจน 
(2) ควรดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุ มชนและสถาบันมีการ

ดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ผลวิเคราะห์จุดเด่นของวิทยาลัยชุมชน 
ด้านหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมีทั้งหมด 139 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจำนวน 137 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 98.56 มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน
ในระดับระดับดีมากและระดับดี จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สระแก้ว 
ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา ยโสธร ตราด สมุทรสาคร สงขลา และน่าน 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สำเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา  
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน 16 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 80 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแก้ว นราธิวาส 
ยะลา สตูล พังงา ยโสธร ตราด สมุทรสาคร แพร่ สงขลา และน่าน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทำประโยชน์ให้ชุมชน  
ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและทำประโยชน์ให้ชุมชน มีวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งที่มีผลการประเมิน

ระดับดีมากและระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน  

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ระนอง สตูล และน่าน 
 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน  

5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ระนอง ยโสธร สมุทรสาคร และน่าน 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน  

9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา ตราด และ
สงขลา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผล  

การประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ
สงขลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน  

18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พิจิตร บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู สระแก้ว ระนอง 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา ยโสธร ตราด สมุทรสาคร แพร่ สงขลา และน่าน 
 
องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการประเมินระดับดีมากและระดับดี จำนวน 9 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 45 ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนระนอง ยะลา ปัตตานี สตูล พังงา และตราด 
 
ด้านการวิจัย 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีจุดแข็งด้านงานวิจัยทั้งในเรื ่องของงบประมาณวิจัยสูงกว่าเกณฑ์มาก   
มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้กับชุมชน และข้าราชการครูมีศักยภาพนักวิจัย 
 วิทยาลัยชุมชนราธิวาส มีความโดดเด่นในเรื่องของงานวิจัยที่หลากหลาย และมีการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ตามพันธกิจของชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนสตูล มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที ่ทำร่วมกับชุมชนโดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 5 เรื ่อง และยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื ่อง สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียน 
การสอนได้อีก 3 เรื่อง  ตลอดจนสามารถหางบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเฉลี่ยเท่ากับ 212,073 
บาทต่อคน  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดจำนวน 15,000 บาทต่อคน 
 วิทยาลัยชุมชนตราด มีงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยพื้นที่ชุมชน มีการพัฒนาตอยอดแบบครบวงจร  
ตั้งแตการสํารวจปญหาของพื้นที่ตอยอดไปเปนผลิตภัณฑสรางสรรค การออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ
การตลาดออนไลนและเปนตนแบบการวิจัยไปสูโครงการอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยยังสามารถตอยอดสู
การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งเกิดแหลงเรียนรูของนักศึกษาและชุมชน  ตลอดจนมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และดําเนินงานวิจัยเป็นทีมกับบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัย 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา  อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยสามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมา
อย่างต่อเนื่อง  มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย จำนวน 10 รายวิชา ประกอบด้วย งานวิจัยในชั้นเรียน 
10 เรื่อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ยื่นขอจดแจ้งไว้ 4 ผลงาน 
ได้แก่ (1) คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการร้อยลูกปัดมโนราห์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 ลายดอกประจำยาม และชุดที่ 2 
ลายดอกข้าวหลามตัด  (2) วรรณกรรม เอกสารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา “ปัจจัยและกระบวนการที่
นำไปสู่ความสำเร็จ” (3) ผลงานวรรณกรรม ภาพสติกเกอร์ไลน์รูปการ์ตูนน้อง Dika เด็กผู้หญิงใส่ชุดแสดง
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ศิลปวัฒนธรรมสีละ และ (4) เอกสารเรียงร้อยเรื่องราวผ่านลายผ้า และผลการยื่นขอแจ้งขอมูลลิขสิทธิ์เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผลงานไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลปรากฎว่า ผลงานวรรณกรรม เอกสารวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสงขลา “ปัจจัยและกระบวนการที่นำไปสู่ความสำเร็จ” กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือแสดง
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว.046597 คำขอแจ้งข้อมูลเลขท่ี 398598 
 
ด้านการบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
จุดเด่น 

1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อประกอบกำหนดทิศทาง และจัดทำแผนบริการทางวิชาการ  
ในลักษณะโครงการ (Project based) และเชิงพื ้นที ่ (Area based) ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนตาก ระนอง ยะลา 
ปัตตานี พังงา แพร่ สงขลา 

2. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร หนองบัวลำภู อุทัยธานี ระนอง 

3. มีผู้นำหรือสมาชิกที่ผ่านการเรียนรู้และนำผลการดำเนินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้
ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มุกดาหาร สระแก้ว นราธิวาส ปัตตานี สตูล ตราด สงขลา 
และน่าน 

4. มีการบริการวิชาการนำไปสู ่การสร้างผลิตภัณฑ์ที ่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการณ์ในระดับชุมชนและเยาวชนและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 
ได้แก่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ตราด ปัตตานี แพร่ และสงขลา 

5. มีการดำเนินการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญของบุคลากรในท้องถิ่น มีความเข้าใจในพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
ตาก แพร่  

6. มีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดในรูปแบบการให้บริการทางวิชาการ ส่งผลให้ผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นมีคุณค่าสูงขึ้นและเป็นประโยชน์กับชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยะลา ยโสธร  

7. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
ตราด สระแก้ว ยะลา ปัตตานี บุรีรัมย์  
 
ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
องค์ประกอบท่ี 4 ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ พังงา นราธิวาส และสตูล เป็นต้น  

2. มีศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น มีต้นทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้วิทยาลัยมีกิจกรรมทั้งงานวิจัย บริการ
วิชาการ การสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากมาย และรวบรวมจัดเป็นองค์ความรู้ และมีการต่อยอดองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เช่น แม่ฮ่องสอน  
มีศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ทางภาคเหนือโดยมีขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ ตาก องค์ความรู้พิธี
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เรียกขวัญช้าง บุรีรัมย์ บายศรีสู่ขวัญ นราธิวาส นำศิลปะวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
จังหวัดศึกษา ทำให้เกิดรายได้ของนักศึกษาและชุมชนจากการละเล่นวัฒนธรรมกลองบานอและการแสดง
การละเล่นตารีอีนา สตูล องค์ความรู้ในชื่อชุดความรู้ “ตำรับสตูล รสสโตย” และสงขลา จัดทำสติกเกอร์ไลน์
จากท่าสีละ ที่สามารถโหลดได้ตลอดไป และนำเข้าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา และหลักสูตรยุวชนบีอะดีกา
เทพา 

3. บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายในชุมชน มีส่วนร่วมและส่งเสริมในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางทุนวัฒนธรรม เช่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู สระแก้ว และอุทัยธานี 
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ส่วนที่  5 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางท่ี 1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลคะแนน ปี 2562 ผลคะแนน ปี 2563 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

การประเมิน
ตนเอง 

การประเมิน
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.26 3.26 3.52 3.52 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 
ของข้าราชการคร ู

3.99 3.99 3.93 3.93 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 5.00 4.00 5.00 4.00 

ค่าเฉลี่ย 4.08 3.75 4.15 3.82 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชน 

4.00 3.00 5.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่
นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

4.70 4.70 4.88 4.88 

ค่าเฉลี่ย 4.57 4.23 4.96 4.30 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ผลการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 4.00 3.00 5.00 4.00 
ค่าเฉลี่ย 4.00 3.00 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.00 4.00 5.00 4.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 4.00 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน 
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

4.00 3.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

4.35 4.35 4.50 4.50 

ค่าเฉลี่ย 4.18 3.68 4.75 4.25 
ภาพรวมผลประเมิน 4.33 3.83 4.77 4.08 
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ภาคผนวก   
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ข้อมูลพื้นฐาน  
(Common Data set) 
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ปีการศึกษา 2563  
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องค์คณะและบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องค์คณะ 

คณะกรรมการระดับประเทศ 30 คน  

 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 19 คน 

 สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 11 คน 

 (องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ) 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 600 คน  

 สภาวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 12 คน  

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน  

 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน แห่งละ 9 คน 

 (องค์คณะไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ) 
 

กรอบอัตราบุคลากร 

บุคลากรประจำ 676 อัตรา  

 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 39 อัตรา 

 ข้าราชการครู จำนวน 319 อัตรา 

 พนักงานราชการ จำนวน 317 อัตรา 

 ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา  

  
 

อาจารย์พิเศษในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคเรียนที่ 1/2563     

อาจารย์พิเศษ 1,307 คน (ข้อมูลจากฐานบุคลากร) 

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานฯ  

         *ไม่นับรวมฝ่ายเลขานุการ 
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จำนวนนักศึกษา  
หลักสูตรอนุปริญญา จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม

วิทยาลัยชุมชน 
 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 
วิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
อนุปริญญา 9,518 

1.  แม่ฮ่องสอน 483 

2.  พิจิตร 339 

3.  ตาก 319 

4.  บุรีรัมย์ 388 

5.  มุกดาหาร 545 

6.  หนองบัวลำภู 259 

7.  สระแก้ว 109 

8.  อุทัยธานี 190 

9.  ระนอง 238 

10.  นราธิวาส 1,444 

11. ยะลา 1,210 

12. ปัตตานี 916 

13. สตูล 810 

14. พังงา 353 

15. ยโสธร 351 

16. ตราด 172 

17. สมุทรสาคร 221 

18. แพร่ 232 

19. สงขลา 710 

20. น่าน 229 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามวิทยาลัยชุมชน 

 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. - ปวส. ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยชุมชน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

รวมทั้งสิ้น 2,488 

ปวช. 1,618 

พิจิตร 1,244 

อุทัยธานี 374 

ปวส. 870 

พิจิตร 440 

อุทัยธานี 430 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
 1. หลักสูตรอนุปริญญา จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 18 สาขาวิชา  

 
ลำดับที่ สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา 

1 การปกครองท้องถิ่น 2,300 
2 การศึกษาปฐมวัย 3,124 
3 การพัฒนาชุมชน 218 
4 การบัญชี 365 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,008 
6 การจัดการทั่วไป 400 
7 การจัดการ 638 
8 การแพทย์แผนไทย 56 
9 เทคโนโลยีการเกษตร 253 
10 สาธารณสุขชุมชน 306 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 
12 การจัดการโลจิสติกส์ 118 
13 การท่องเที่ยว 174 
14 อิสลามศึกษา 91 
15 การจัดการอุตสาหกรรม 63 
16 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 74 
17 รัฐประศาสนศาสตร์ 244 
18 เกษตรและแปรรูป 53 

รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  9,518 
 

  



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 179 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 7 
หลักสูตร 

 
 

 

สาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษา 
ทั้งหมด  

นักศึกษา
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 624 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 198 31.73 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 150 24.04 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 138 22.12 

4. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 98 15.71 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

19 3.04 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 2.08 

7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะ 

8 1.28 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,510 100.00 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 604 40.00 

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

295 19.54 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 274 18.15 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 233 15.43 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 55 3.64 

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 36 2.38 

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 0.86 
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตร 

จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตร  จำนวนนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ตาก ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 20 
สมุทรสาคร การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10 

 
4. หลักสูตรฝึกอบรม 

วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ  
ที่มีลักษณะหลักสูตรที่หลากหลาย มีมาตรฐานทางวิชาการที่จะนำไปสู่การเทียบโอนหน่วยกิตกับการศึกษาใน
ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8,577 คน 
ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 8,164 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18  

จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน ผู้รับบริการ 
ผู้สำเร็จ 

จำนวน (คน) % ต่อผู้รับบริการ 

 รวม 8,577 8,164 95.18 
1 แม่ฮ่องสอน 758 742 97.89 
2 พิจิตร 609 607 99.67 
3 ตาก 326 300 92.02 
4 บุรีรัมย์ 641 636 99.22 
5 มุกดาหาร 483 447 92.55 
6 หนองบัวลำภู 340 340 100.00 
7 สระแก้ว 495 495 100.00 
8 อุทัยธานี 375 375 100.00 
9 ระนอง 557 509 91.38 
10 นราธิวาส 203 203 100.00 
11 ยะลา 396 340 85.86 
12 ปัตตานี 298 253 84.90 
13 สตูล 439 436 99.32 
14 สมุทรสาคร 503 468 93.04 
15 ยโสธร 494 494 100.00 
16 พังงา 401 401 100.00 
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ลำดับ วิทยาลัยชุมชน ผู้รับบริการ 
ผู้สำเร็จ 

จำนวน (คน) % ต่อผู้รับบริการ 
17 ตราด 111 102 91.89 
18 แพร่ 497 429 86.32 
19 สงขลา 106 98 92.45 
20 น่าน 545 489 89.72 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

หลักสูตรอนุปริญญา 
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ประเมิน 
หลักสูตร 

1.1 (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

1. วิทยาลยัชมุชนแม่ฮอ่งสอน            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.51 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.22 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.54 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.23 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.51 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.22 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.53 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 4.50 3.00 3.34 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ✓ 5.00 4.52 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.00 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.52 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.50 2.00 3.00 

7. สาขาวิชาการบัญชี ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

2. วิทยาลยัชมุชนพิจิตร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.25 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.92 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.33 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.20 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.14 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.50 2.00 3.07 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ - - 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.43 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ✓ - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.29 

3. วิทยาลยัชมุชนตาก            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.56 4.12 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.35 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 3.46 3.65 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.12 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 3.75 3.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 2.00 3.25 

4. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ✓ 5.00 4.18 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.58 

5. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ - - 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.50 2.00 2.79 

4. วิทยาลยัชมุชนบุรีรัมย ์            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.94 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.47 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.83 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ - - 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.43 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.54 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.95 

5. วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.84 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.50 2.00 2.82 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.88 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.54 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.92 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.44 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.79 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 2.00 2.70 
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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  

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ ✓ 5.00 4.88 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.10 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - 3.00 - 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 2.00 

6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ ู            

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.41 4.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.50 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.44 4.39 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.65 

3. สาขาวิชาการบรหิารการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

✓ 4.06 3.95 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.39 

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ✓ - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.57 

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ ✓ - - 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.71 

7. วิทยาลยัชมุชนสระแก้ว            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.39 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.60 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.19 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.58 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.34 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.59 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.61 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.08 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.56 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.12 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

8. วิทยาลยัชมุชนอุทัยธาน ี            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.06 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.51 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  5.00 4.67 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.46 

3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  - - 2.00 - 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.33 

9. วิทยาลยัชมุชนระนอง            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 3.00 4.71 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.40 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.04 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 4.17 - 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.90 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ - 4.40 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.80 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 3.76 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

6. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.43 

7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ✓ - - 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.71 

10. วิทยาลัยชมุชนนราธิวาส            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.67 4.65 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.92 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.67 4.65 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.15 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 4.46 4.64 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

4. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 4.33 4.65 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.55 

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.59 4.66 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.92 
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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  

6. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 4.35 4.64 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.55 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

8. สาขาการท่องเที่ยว ✓ 5.00 4.86 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.54 

9. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ - - 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 

11. วิทยาลัยชมุชนยะลา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.47 4.70 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.80 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.17 4.62 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.75 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 4.58 4.50 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.90 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.17 4.51 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.85 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.59 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.95 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ 5.00 4.41 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.05 

7. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.57 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.95 

8. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ 4.17 4.49 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.63 

12. วิทยาลัยชมุชนปัตตาน ี            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 3.67 4.51 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.80 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 3.07 4.43 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.72 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 3.21 4.51 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.30 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 3.33 4.46 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.75 

5. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 3.33 4.32 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.74 

6. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ 5.00 4.43 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.83 

13. วิทยาลัยชมุชนสตูล            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.74 4.76 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.06 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.81 4.72 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.06 

3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ✓ 5.00 4.79 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.09 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.69 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.08 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ 5.00 4.89 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.99 

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.71 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.86 

14. วิทยาลัยชมุชนพังงา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.14 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.68 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.35 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.93 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.25 4.22 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.83 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.39 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.04 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ - - - - 2.00 3.00 - 5.00 - 3.33 

6. สาขาวิชาอสิลามศึกษา ✓ - - - - 2.00 3.00 - 5.00 - 3.33 
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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  

15. วิทยาลัยชมุชนยโสธร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.10 4.41 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.61 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.29 4.59 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.99 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 4.00 4.43 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.50 3.00 3.66 

4.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ✓ 5.00 4.50 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.83 

16. วิทยาลัยชมุชนตราด            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.91 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.99 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ - - 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.71 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.85 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.87 

4. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.86 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.87 

5. สาขาวิชาเกษตรและแปรรูป ✓ - - 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.57 

6. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.43 

17.วิทยาลัยชมุชนสมุทรสาคร            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.63 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.85 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.57 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 

3. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 4.60 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.73 

4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.50 4.00 3.36 

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.14 

18. วิทยาลัยชมุชนแพร่            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 5.00 4.05 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 2.00 3.17 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 3.93 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.27 

3. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 3.77 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.59 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 3.87 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 3.00 3.26 

5. สาขาวิชาการจัดการ ✓ 5.00 3.63 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.50 3.00 3.57 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ✓ 5.00 3.59 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.50 2.00 3.01 

19. วิทยาลัยชมุชนสงขลา            

1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ✓ 4.72 4.73 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.83 

2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 4.77 4.69 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.94 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.71 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.97 

4. สาขาวิชาการการจดัการ ✓ 5.00 4.78 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.98 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

6. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ - - 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

20. วิทยาลัยชมุชนน่าน            

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ✓ 5.00 4.73 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.86 
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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  

2. สาขาวิชาการบัญชี ✓ 5.00 4.65 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ ✓ 5.00 4.65 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

4. สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ✓ 5.00 4.65 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.96 

5. สาขาวิชาการท่องเทีย่ว ✓ 5.00 4.65 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.74 

6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ✓ 5.00 4.69 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.63 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.70 4.46 3.10 2.71 3.11 3.30 2.96 4.60 3.16 3.50 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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หลักสูตร 

1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

2. วิทยาลัยชมุชนพิจิตร            

หลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนคิเครื่องกล 
สาขางานเทคนคิยานยนต ์

✓ 5.00 4.34 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.17 4.00 3.83 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

✓ 5.00 4.12 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.67 3.00 3.64 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

✓ - - 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.40 3.00 3.06 

4. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขางานการบัญชี 

✓ 5.00 4.17 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.17 3.00 3.59 

5. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 
สาขางานธุรกจิดิจทิลั 

✓ 5.00 4.28 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.67 3.00 3.55 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
งานยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต ์

✓ 5.00 4.14 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.43 4.00 3.73 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานไฟฟา้กำลัง สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 

✓ 5.00 4.21 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.71 3.00 3.55 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขา
งานการบญัชี สาขาวิชาการบญัชี 

✓ 5.00 4.12 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.43 3.00 3.62 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 5.00 4.18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.29 3.00 3.50 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส ์

✓ 5.00 4.11 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.71 3.00 3.31 
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หลักสูตร 

1.1 (2) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1  

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานโครงสร้าง สาขาวิชาช่าง
เช่ือมโลหะ  

✓ 5.00 4.30 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.43 4.00 3.64 

8. วิทยาลัยชมุชนอุทัยธาน ี            

หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนคิเครื่องกล สาขา
งานเทคนิคยานยนต ์

✓ 5.00 4.16 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.57 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขางานไฟฟา้กำลัง 

✓ 5.00 4.44 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.49 

3. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขางานการบัญชี 

✓ 5.00 4.76 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.75 

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

✓ - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานยานยนต์  
สาขาวิชาช่างยนต ์

✓ 5.00 4.10 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.12 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขางานไฟฟา้กำลัง  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

✓ 5.00 4.59 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.07 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานการบัญชี  
สาขาวิชาการบัญชี 

✓ - - 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.29 

4. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

✓ 5.00 4.28 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.14 

 5. ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

✓ - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.29 

ค่าเฉลี่ยรวม  5.00 4.25 3.10 3.15 3.00 3.20 3.10 3.80 3.15 3.47 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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หลักสูตร 

1.1 (3) 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1 

3. วิทยาลัยชุมชนตาก            
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

           

1. ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ✓ 5.00 4.14 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.29 

14. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร            
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

           

1. การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ ✓ - - 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.29 

ค่าเฉลี่ยรวม  5.00 4.14 3.00 2.00 3.50 3.00 3.00 3.75 3.50 3.29 
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วิทยาลัยชุมชน 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 

1. แม่ฮ่องสอน 3.04 
2. พิจิตร 3.27 
3. ตาก 3.06 
4. บุรีรัมย์ 3.79 
5. มุกดาหาร 2.60 
6. หนองบัวลำภู 2.97 
7. สระแก้ว 3.58 
8. อุทัยธานี 3.35 
9. ระนอง 3.80 
10. นราธิวาส 3.61 
11. ยะลา 3.86 
12. ปัตตานี 3.86 
13. สตูล 4.02 
14. พังงา 3.69 
15. ยโสธร 3.77 
16. ตราด 3.74 
17. สมุทรสาคร 3.52 
18. แพร่ 3.31 
19. สงขลา 3.72 
20. น่าน 3.74 

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน 70.30 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด  20 วิทยาลัย 
คะแนนที่ได ้  3.52 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
 

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

ไม
่มีต

ำแ
หน

่ง 
วิท

ยฐ
าน

ะ 
 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 

ชำ
นา

ญ
กา

ร 
พิเ

ศษ
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 รวม
จำนวน
ทั้งสิ้น 

คะแนนที่
ได้ 

1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 6 8 1 - - 15 2.40 
2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร - 14 2 - - 16 4.00 
3 วิทยาลัยชุมชนตาก 7 7 2 - - 16 3.67 
4 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 2 6 7 - - 15 5.00 
5 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 6 8 - 1 - 15 3.93 
6 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 4 6 5 - - 15 4.93 
7 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 4 2 8 - - 14 4.86 
8 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 10 5 - - 16 5.00 
9 วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 8 5 - - 14 5.00 
10 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 3 8 3 - - 14 3.28 
11 วิทยาลัยชุมชนยะลา 4 9 1 - - 14 3.00 
12 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 6 4 4 - - 14 3.29 
13 วิทยาลัยชุมชนสตูล 3 7 5 - - 15 5.00 
14 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 4 5 4 - - 13 3.72 
15 วิทยาลัยชุมชนยโสธร 3 6 4 - - 13 5.00 
16 วิทยาลัยชุมชนพังงา 7 6 2 1 - 16 3.25 
17 วิทยาลัยชุมชนตราด 3 9 - - - 12 3.00 
18 วิทยาลัยชุมชนแพร่ 5 7 4 - - 16 3.75 
19 วิทยาลัยชุมชนสงขลา 4 7 4 - - 15 3.91 
20 วิทยาลัยชุมชนน่าน 5 7 1 - - 13 3.00 

ผลรวม 78 144 67 2 - 291  
คะแนนรวมที่ได้ 3.93  คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
 

คณะ 
รวมจำนวน 

เงินสนับสนนุงานวิจัยฯ 
(1) 

จำนวน 
ข้าราชการครู 

(2) 

สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ ต่อจำนวน 

ข้าราขการครู 
(1)/(2)=(3) 

คะแนนที่ได้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 7,991,269 15.00 532,750.87 5.00 
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 830,000.00 16.00 51,875.00 5.00 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 1,447,000 12.50 103,375.00 5.00 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 828,968.33 15.00 55,264.56 5.00 
5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1,979,100 15.00 131,940.00 5.00 
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1,425,000 15.00 95,000.00 5.00 
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 664,350 14.00 47,453.00 5.00 
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1,900,000 16.00 118,750.00 5.00 
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 2,097,400 15.00 139,826.67 5.00 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 606,900 14.00 43,350.00 5.00 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 250,000 14.00 20,000 5.00 
12. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1,253,072 14.00 89,565 5.00 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 3,181,100 15.00 212,073.33 5.00 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 300,000 16.00 18,750.00 5.00 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 2,854,000 13.00 219,538.00 5.00 
16. วิทยาลัยชุมชนตราด 573,156 12.00 47,763.00 5.00 
17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 611,660 13.00 48,932.80 5.00 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 913,000 16.00 57,062.50 5.00 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 275,000 15.00 18,333.33 5.00 
20. วิทยาลัยชุมชนน่าน 3,928,414 15.00 261,894.00 5.00 

คะแนนรวมที่ได้ของวิทยาลัยชุมชน 100 คะแนน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนที่ได ้ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง ระดับสถาบันวทิยาลยัชุมชน ปกีารศกึษา 2563 หน้า 193 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 

คณะ 

จำนวนงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้

ประโยชน์ให้กับชมุชน (1) 

จำนวน
ข้าราชการครู 

(2) 

สัดส่วนจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ฯ            ต่อ

จำนวนข้าราขการครู 
((1)/(2))*100=(3) 

คะแนนที่ได้ 

1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 6 15.00 40.00 5.00 
2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 16.00 43.75 5.00 
3. วิทยาลัยชุมชนตาก 5 13.50 35.71 4.63 
4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 15 15.00 100 5.00 
5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 6 15.00 40.00 5.00 
6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 6 15.00 40.00 5.00 
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 12 14.00 85.71 5.00 
8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 8 16.00 50.00 5.00 
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 12 15.00 80.00 5.00 
10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 8 14.00 57.14 5.00 
11. วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 12.50 56.00 5.00 
12. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 8 14.00 57.14 5.00 
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล 15 15.00 100.00 5.00 
14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 8 16.00 50.00 5.00 
15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 8 13.00 61.58 5.00 
16. วิทยาลัยชุมชนตราด 14 12.00 116.67 5.00 
17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 3 12.50 24.00 3.00 
18. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 13 16.00 81.25 5.00 
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 13 15.00 86.67 5.00 
20. วิทยาลัยชุมชนน่าน 6 15.00 40.00 5.00 

คะแนนรวมที่ได้ของวิทยาลัยชุมชน 97.63 คะแนน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 20 วิทยาลัย 

คะแนนที่ได้ 4.88 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1-4 ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน 

 

วชช. คะแนน วชช. คะแนน 

แม่ฮ่องสอน 5 ยะลา 5 

พิจิตร 4 ปัตตานี 5 

ตาก  3 สตูล 5 

บุรีรัมย์ 5 สมุทรสาคร 4 

 มุกดาหาร  5 ยโสธร 5 

หนองบัวลำภู 5 พังงา 5 

สระแก้ว 5 ตราด 5 

อุทัยธานี 4 แพร่ 5 

ระนอง 5 สงขลา 5 

นราธิวาส 5 น่าน 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1-4 ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากทุนวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 จากคะแนนเต็ม 5 โดยแยกผลการประเมิน
เป็นรายวิทยาลัย ดังนี้ 

 
วิทยาลัยชุมชน ผลประเมินระดับวิทยาลัย 

1. แม่ฮ่องสอน 5 
2. พิจิตร 4 
3. ตาก 5 
4. บุรีรัมย์ 5 
5. มุกดาหาร 5 
6. หนองบัวลำภู 5 
7. สระแก้ว 5 
8. อุทัยธานี 5 
9. ระนอง 5 
10. นราธิวาส 5 
11. ยะลา 5 
12. ปัตตานี 5 
13. สตูล 5 
14. พังงา 5 
15. ยโสธร 5 
16. ตราด 5 
17. สมุทรสาคร 4 
18. แพร่ 5 
19. สงขลา 5 
20. น่าน 5 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ปีการศึกษา 2563 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสำนักงาน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2563 
  






