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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การศึก ษาในทุก ระดับ โดยจัด โครงสรา งการจัด การการศึก ษา
เพื่อสรางความรับ ผิดชอบตอผลลัพธและใหเอื้อตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริม
การมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
ที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปน
สําหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสราง
การจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ สนอต อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพื่ อ นําไปสูการพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒ นาประสิทธิภาพของระบบบริห ารจัดการศึกษา เพื่อพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการสงเสริมประสิทธิภาพ การดําเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนระบบ ที่ไมยุงยากตอการปฏิบัติและไมเปนภาระของผูสอน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
แตละระดับ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสงเสริมการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใชในการวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนน
ระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒ นาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่น และระดับประเทศ
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สนั บสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้น ฐาน เช น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปน แหลง
เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 3 ใหสถานศึ กษาแตละแห งจัดใหมีระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปี
ขอ 4 เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ 3 แลว ใหหนวยงาน
ต น สั งกั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษาจั ด ส งรายงานดั งกล า วพร อ มกั บ ประเด็ น ต างๆ
ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้
(1) มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
(1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
(1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
(2) มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค
นวั ต กรรมหรื อ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ที่ เชื่ อ มโยงกับ สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม ศิ ล ปวัฒ นธรรม หรื อ
สิ่ งแวดล อ ม ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ ข องประเภทสถาบั น มี เครือ ข ายความรว มมื อ ระหว า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา องค ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ งในและต างประเทศ ผลงานวิ จัย และนวั ต กรรม
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือ
การสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ
(3) มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
สถาบัน อุด มศึก ษาใหบ ริก ารวิช าการเหมาะสมสอดคลอ งกับ บริบ ทและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ ของประเภท
สถาบั น โดยมี การบริห ารจั ดการที่ ป ระสานความรวมมือระหวางสถาบัน อุดมศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน แ
ละตรวจสอบได ผลลัพ ธข องการบริการวิชาการนํ าไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสาน
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุตกใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตางประเทศอยา งเหมาะสม ตามศัก ยภาพและอัต ลัก ษณของประเภทสถาบัน ผลลัพ ธข อง
การจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ
มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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(5) มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
(5.1) สถาบัน อุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพั ฒ นาผูเรียนแบบ
บู ร ณาการเพื่ อ ให คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ตอบสนองยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละความต อ งการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึง
ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว
โปรงใสและตรวจสอบได
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับ
ให การจั ดการศึ กษาและการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิจ เป น ไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาอย างต อเนื่ อง สอดคลองตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
มาตรา 5 ใหจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ใหสถาบัน
เปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหการศึกษา วิจยั ใหบริการทางวิชาการ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพ
ของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ
มาตรา 18 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
วาดวยจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้น
ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจํา
เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
อยางชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
1. การบริหารหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา
อยางไรก็ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในระดับอนุปริญญาให
ใชแ นวทางของเกณฑก ารประกัน คุณ ภาพของหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมี 6 องคประกอบ คือ
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาชีพกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งเกณฑ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆ ออกมารับใชสังคม รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง ใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม
สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตรและระดับอนุปริญญา)
ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปน
อยางยิ่งในการเปดสอนและตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมทั้งคํานึงถึง
ความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น
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ปรัชญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2560 เพือ่ ประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ใหสถาบันเปนสถานศึกษา
ซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน
ที่กําหนดพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 4 พันธกิจ ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคต
มีสมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1.1 หลัก สูต รอนุป ริญญา หมายถึง การจัด การศึกษาเพื่อพัฒ นาผูเ รียนมีค วามรอบรู
ทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ เนนความรูทักษะดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่ตองการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือตอบสนอง
ความตองการกําลังคนในภาคสวนตางๆ ของทองถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจาก
การพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการหรือลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและชุมชน
เปนหลักสูตรที่พัฒนาและดําเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากําลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
1.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองการเรียนรูตลอดชีวิต
ของบุคคลหรือชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะอาชีพนําไปสูการพัฒนาอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเปนหลักสูตรที่พัฒนาใหมที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเปนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ของหลักสูตรที่ผูเรียนตองการพัฒนาตนเอง
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2. การวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นพั ฒ นากระบวนการวิจัย เพื่ อสรางความรูความเขาใจใหม
อยางเปนระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัย
การเรียนรู การวิจัยชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสรางสรรคสิ่งใหม การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริง
ในพื้นที่ และการวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
ของบุคลากรและชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได และคํานึงการนําผลงานการวิจัย องคความรู
และนวัตกรรมที่มีอยูไปตอยอด หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น องคประกอบการวิจัย
กําหนดไวดังนี้
2.1 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรู / วิจัยชุมชน เพื่อสรางประโยชนในชุมชน
2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสรางสรรคสิ่งใหม
2.3 การวิจัยเชิงบูรณาการกับ 3 พันธกิจ คือ การจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ
และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. การบริการทางวิชาการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นการบริการวิชาการ เพื่อการมีสวนรวมสรางสรรคคุณภาพการเรียนรู
และการสรางศักยภาพกําลังคนในชุมชน ใหมีสมรรถนะในการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งการบริการทางวิชาการแกสังคมจะเปนการจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย
การคนควา เพื่ อแสวงหาคําตอบหรือแกปญหาชุมชน สามารถจัดในรูปแบบของการบริการทางวิชาการ
แบบใหเปลา หรือการใหบริการที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อการพัฒนาบุคคล
และชุมชน องคประกอบการบริการทางวิชาการ กําหนดไวดังนี้
3.1 โครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนในลั ก ษณะ
โครงการ (Project based) หรื อ การบริ ก ารเชิ ง พื้ น ที่ (Area based) หรื อ ใช โ จทย ห รื อ ป ญ หา
(Problem based) เพื่อแกปญหาชุมชน
3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3.3 การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน
4. การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม
ซึ่งมีจุดเนนที่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่ การทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
4.1 การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา
4.2 การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
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การบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงเนนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน และผลลัพทตามพันธกิจของสถาบันชุมชนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ในประเด็นตอไปนี้
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ
การพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ ข องสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ มี ผ ลการวิ เ คราะห SWOT
ไปสูการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
2. การบริหารจัดการทางการเงิน
การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนการใชจาย
เพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตผูสําเร็จการศึกษา
3. การบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. หลักธรรมาภิบาล
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมาปรับใชในสถาบันโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ
5. การจัดการความรู
การดําเนินงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรู
เพื่อมุงสูการเปนสถาบันการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพั ฒ นาให เป น ระบบ เพื่ อให ทุกคนในสถาบัน สามารถเขาถึงความรูและพัฒ นาตนเองใหเปน ผู รู
รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติงาน เปนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและชุมชนสูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
6. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบการบริหารคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีความรูและเทคนิค
การปฏิบัติงานใหม ความกาวหนาในสายงาน และการสรางขวัญกําลังใจเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผลและรักองคกร
7. การสรางเครือขายกับสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน
การสรางโอกาสและการเขาถึงการจัดการศึกษาและการฝกอบรม โดยเนนความรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
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8. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห
เพือ่ จัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน เครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป
9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบัน และหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
และนําผลการรายงานเปดเผยตอสาธารณชนและผูรับบริการ
หลักการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักการพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีหลักการ ดังนี้
1. ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมภารกิจหลักทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการมี 4 พันธกิจ
คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึง่ การดําเนินการตามภารกิจดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
มาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2561) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2552)
และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานแกสถานศึกษา
3. ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
ขอ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไก
ในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
ที่กํากับดูแล
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ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
4. ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก วิทยาลัยชุมชน
ที่ เน น การจั ด การศึ กษาระดั บ ต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี จั ดฝ กอบรมตอบสนองความต องการของท องถิ่ น
เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน
เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนตน เปนแหลงเรียนรูใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ตัวบ งชี้ที่พัฒ นาขึ้น เปน เพียงตัวบ งชี้ ขั้น ต่ํ า วิทยาลั ยชุ มชนสามารถเพิ่ มเติมตัวบ งชี้
และเกณฑ ได ต ามความเหมาะสมกั บ ระดั บ การพั ฒ นาของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ซึ่ งจะต องรายงานผล
การดําเนินงานเพิ่มเติมและประเมินแยกจากผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน
6. ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยตัวบงชี้ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
เพื่อความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นิยามศัพท
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม
2. ความรู ที่ ชั ด แจ ง (Explicit Knowledge) เป น ความรู ที่ ส ามารถรวบรวม ถ า ยทอดได
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรู
แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทร
ระหวางกันในที่ทํางาน
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การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
(5) การนํ าประสบการณ จ ากการทํ างาน และการประยุกต ใชความรูมาแลกเปลี่ ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(6) การจัดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูทคี่ รบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรู
ที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู
ฝ งลึ ก อยู ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่ อยูในคน ทั้ งที่ อยูในใจ (ความเชื่อ คานิ ย ม) อยูในสมอง
(เหตุ ผ ล) และอยู ในมื อและส ว นอื่ น ๆ ของร างกาย (ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ) การจั ด การความรู เป น
กิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิ ศ ทาง การพั ฒ นาของสถาบั น แผนกลยุ ท ธ ป ระกอบไปด ว ยวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
วัต ถุป ระสงค ผลการวิเ คราะหจุด แข็ง จุด ออน โอกาสและภัย คุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบัน
ควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและ
คาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ
มาจัดทําแผนดําเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจําป
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงิน
จะสอดรับ ไปกับแผนกลยุทธของสถาบั น สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุน
ที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับ เวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการ
ใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบัน
จะต องมี การระดมทุ น ด วยวิ ธีการอื่น ๆ อี กเพิ่มเติ ม เช น การแปลงทรัพ ยสิน ทางป ญ ญาเป น มู ล ค า
รวมทั้ งมี ก ารวิ เคราะห ต น ทุ น ของการดํ า เนิ น งานด ว ย เช น ต น ทุ น ต อ หน ว ยในการผลิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธของสถาบัน
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แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1
ป เป น แผนที่ ถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ล งสู ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เกิ ด การดํ า เนิ น งานจริ งตามกลยุ ท ธ
ประกอบดวย โครงการ หรือ กิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดผล
ออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ
ให เป น ไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริห ารจัด การที่ ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช ในการบริห ารงานนี้ มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาได มี
ความหมายเพี ยงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้ น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญู ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เชน ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศ
จากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิจ เพื่ อตอบสนองความต องการของประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรู ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม
และอื่นๆ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน ขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุ คคล
ที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคาน
ที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
หลักสูตร หมายถึง
1. หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะ
ที่ พึงประสงค ให มีคุณ ภาพและมาตรฐานที่ส ามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับ ที่สูงขึ้น
โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปจจุบัน
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2. หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนี ย บัตรวิช าชีพ ชั้น สู ง
(ปวส.) หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากําลังคนระดับฝมือ ระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ
มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ สามารถประกอบอาชีพ ไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
3. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน หมายถึ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนความรู ทักษะดานวิชาการ
วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือการตอบสนองความตองการกําลังคนในภาคสว นตางๆ ของทองถิ่น และชุมชนหรือประเทศ
อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา
และมีการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากสํานักงานจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
4. หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่ อ
พั ฒนาผู เรี ยนให มีความรู ความเข าใจ ทักษะอาชี พ และคุ ณธรรม จริยธรรมที่ สอดคล องกั บแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความตองการหรือลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและชุมชน
เปนหลักสูตรที่พัฒนาและดําเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน
5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรที่วิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามความตองการ
ของบุคคลหรือกลุมคนในทองถิ่นและชุมชน หรือหลักสูตรแบบรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนแบบรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวช.”
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุ ทธศั กราช 2557 หลั งจากจบการศึ กษาระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พหรื อเที ยบเท า หรื อระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวส.”
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ไดจากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ไดจากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง สัมฤทธิบัตรที่ไดจากการสําเร็จการศึกษา อบรมหลักสูตร
สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการตําแหน งผูสอน
นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจางที่ทําหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปดสอน หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบัน
วิท ยาลัย ชุมชน วาดว ยคุณ สมบัติและหลัก เกณฑเ กี่ย วกับ ผูส อนพิเศษ พ.ศ. 2558 มีภ าระหนาที่
ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 3 คน
* ระเบี ย บสถาบั น วิทยาลั ยชุมชน วาด วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนีย บัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
* ระเบี ย บสถาบั น วิทยาลั ยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนี ย บัต ร
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2561
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลา
ตามเวลาทํ า การ) หรื อ ผู ส อนพิ เ ศษตามข อ บั ง คั บ สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
หลักเกณฑเกี่ยวกับ ผูสอนพิ เศษ พ.ศ. 2558 ทั้ งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน อาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวใน
หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งๆ เทานั้น
อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สั มพั น ธ กับ สาขาวิ ช าที่ เป ดสอนไม น อยกวา 3 คน และในจํานวนนั้น ต องเป น ผูมีคุ ณ วุฒิ ไมต่ํากว า
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดํารงตําแหนงครูวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแต
ละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได อาจารยประจําหลักสูตร
ตองมีภ าระหน าที่ ในการบริห ารหลักสู ตรและการเรียนการสอน การพั ฒ นาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร
คุ ณ วุ ฒิ ของอาจารย ป ระจํ าหลักสูตรระดับ อนุป ริญ ญา ที่มีคุณ วุฒิ ระดับ ปริ ญ ญาตรีต องมี
ประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งไดเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้นหรือ
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
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ผู ส อนประจํ า หรื ออาจารยป ระจํ า หมายถึ ง บุ คลากรของวิ ท ยาลัย ชุ มชน ประกอบด ว ย
ขาราชการครู พนักงานราชการตําแหนงผูสอน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางที่ทําหนาที่สอน
ผูสอนพิเศษหรืออาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชน
จะกําหนดตําแหนงใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน และสัมฤทธิบัตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดขึ้น
ผู ผ า นการฝ ก อบรม หมายถึ ง ผู ผ านการพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาทั ก ษะเสริ ม สร า ง
ประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของชุมชนและสังคม
วิทยากรฝ กอบรม หมายถึง ผูทรงคุณ วุฒิ ห รือผูมีความรูเฉพาะทางที่ส ภาวิทยาลัย ชุมชน
แตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู
สถาบัน แบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานสถาบัน หมายถึง สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(2) วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยชุมชนแตละแหง
สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
(2) กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสถาบัน
และอาจมอบหมายใหสภาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเปนเรื่องๆ ไปก็ได
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(5) อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตราชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกับสถานศึกษา
ชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศแกผสู ําเร็จการศึกษา
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(6) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบัน รวมทั้งการแบงสวนราชการ
ของสวนราชการดังกลาว
(7) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และผูอํานวยการสถาบัน
(8) แตงตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(9) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ
(10) อนุมตั ิงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสถาบัน
(11) ออกระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดการรายไดและผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถาบัน
(12) สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
(13) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสถาบัน
(14) อนุมัติการจัดการศึกษารวม การยกเลิกการจัดการศึกษารว มของสถานศึกษาชั้น สูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ
(15) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน
(16) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการตอสภาสถาบัน
(2) เสนอเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาตอสภาสถาบัน
(3) สงเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัย และความตองการ
ของทองถิ่นและชุมชน
(4) ประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ
ตอสภาสถาบัน
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน การปรับปรุง และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(6) เสนอแนะการจั ด การศึกษารวมกับ สถานศึกษาชั้น สูง หรือสถาบัน อื่ น ในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษารวม
(7) พิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาวิชาการ
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สภาวิทยาลัย หมายถึง สภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
สภาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนิน งาน เพื่อใหบ รรลุวัต ถุป ระสงคของวิทยาลัย
และสอดคลองกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด
(2) ใหความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน
เพื่อสนองตอความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง
(3) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับชุมชน สวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา องคกรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
(4) ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อสงเสริมการศึกษาของชุมชนในทองถิ่น
(5) ออกระเบียบและขอบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(6) อนุมัติห ลัก สูต รและการเปด สอนหลัก สูต รฝก อบรมดา นวิช าการหรือ ดา นวิช าชีพ
ตามความตองการของทองถิ่น ชุมชน และกลุม อาชีพ
(7) อนุมัติใหประกาศนียบัตร
(8) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณกาพการศึกษา
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
(10) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัย
(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย หมายถึง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) อนุกรรมการวิชาการใหคําปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินงานหนวยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน
(2) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
ของวิทยาลัยชุมชน เสนอตอสภาวิทยาลัยอนุมัติ
(3) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัย
เสนอตอสภาวิทยาลัย และเสนอตอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ
(4) พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพื่อเสนอตอผูอํานวยการวิทยาลัย
(5) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่ องใด หรื อ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ก ารอย างหนึ่ งอย างใด อั น อยู ในอํ านาจหน าที่ ของอนุ กรรมการ
วิชาการวิทยาลัย
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ผูอํานวยการสถาบัน หมายถึง ผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผูอํานวยการสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคของสถาบัน และเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(2) จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
(3) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราการและของสถาบัน
(4) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอสภาสถาบัน
(5) จัดหารายไดและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน
(6) สงเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
ภาคเอกชน สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ
(7) เปนผูแทนสถาบันในกิจการทั่วไป
(8) ใหคําแนะนําในการแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันตอสภาสถาบัน
(9) แตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยโดยคําแนะนําของผูอํานวยการวิทยาลัย
(10) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน
(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
ผูอํานวยการวิทยาลัย หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแตละแหง
ผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของสถาบัน
(2) จัดทําแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอตอสภาวิทยาลัย
(3) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพื่อเสนอผูอํานวยสถาบัน และรายงาน
สภาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(4) บริห ารบุ คลากร การเงิน การพั ส ดุ สถานที่ และทรัพยสิ น ของวิทยาลัย ให เปน ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(5) ประสานความร วมมื อดานวิช าการและการใชทรัพ ยากรรวมกับ ชุม ชน องค กรชุ มชน
สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ องค กรเอกชน องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น สถาบั น อุ ด มศึ กษา
สถาบันศาสนา องคกรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม และหนวยงานอื่นของรัฐ
(6) ใหคําแนะนําในการแตงตั้งรองผูอํานวยการวิทยาลัยตอผูอํานวยสถาบัน
(7) สงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย
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งานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ งานสร า งสรรค หมายถึ ง งานวิ จั ย ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ ต อ ง
ดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแกปญหาในชั้น
เรียนหรือวิจัยสถาบัน รวมทั้งงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนหรืองานสรางสรรค นวัตกรรม ภายใตบริบท
ของชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวามีการนําเอาผลการศึกษา
ดังกลาวไปใช ใหเกิ ดประโยชน ไดจริง ตลอดจนการพั ฒ นาคุณ ภาพของสถาบั น สังคม ชุมชน หรือ
ประเทศชาติ โดยสอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ
เพื่อใหสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 6 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
องคประกอบที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษา (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูสําเร็จการศึกษาทําประโยชนใหชุมชน
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ เป น เครื่ อ งมื อ ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ
อย างเป น รูป ธรรมโดยกํ าหนดป จ จัย สูความสําเร็จที่ เป น วงจรคุณ ภาพของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ประกอบด ว ย แนวทางการออกแบบหลัก สู ตร รายวิช า กระบวนการจั ดการเรีย นการสอน และ
การรายงานผลการดําเนินการ เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับสําหรับการปรับปรุงและพั ฒนาหลักสูตร
รวมถึงการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน
เกณฑมาตรฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจายประจําหลักสูตรเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุ ณ สมบั ติ อาจารยป ระจําหลักสูต รที่ มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสัมพั น ธกับ สาขาวิช าที่ เปดสอน
ไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดํารง
ตํ าแหน งครู วิท ยฐานะไม ต่ํ ากว าชํ านาญการพิ เศษ หรือเป น ผู ดํ ารงตํ าแหนงทางวิช าการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป
เกณฑการประเมิน
กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และ
ผลเปน “ไมผาน”
หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 วาดวย
“จํ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ของอาจารยต อ งมี อ าจารยป ระจํ าหลั กสู ต รตลอดระยะเวลาที่ จัด การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้น
ตองเปนผูมีคุณวุฒิ ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได”
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เปนเครื่องมือใหวิทยาลัยชุมชนใชเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม
โดยกําหนดปจจัยสูความสําเร็จที่เปนวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบดวยแนวทาง
การออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการดําเนินการ
เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน
เกณฑมาตรฐาน
1. คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษา มีความรูความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน
2. การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป หรือการปรับปรุง
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง
เกณฑการประเมิน
กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และ
ผลเปน “ไมผาน”
หมายเหตุ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 วาดวย
ขอ 13 คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษามีความรูความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสม
กับวิชาที่สอน
ข อ 17 ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและ
สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีที่มีความ
จําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2560

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

23

ตัวบงชี้ที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ
เนนความรู ทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนอง
ตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือการตอบสนองความตองการกําลังคนในภาคสวนตางๆ
ของทองถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเปนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หรื อ หลั ก สู ต รที่ วิท ยาลั ย ชุ ม ชนพั ฒ นา และมี ก ารรับ รองคุ ณ วุฒิ ผูสํ าเร็จ การศึ ก ษาจากสํ านั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ขาราชการครู พนักงานราชการตําแหนงผูสอน
นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจางที่ทําหนาที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลั กสูตรที่เปดสอน หรือผูสอนพิเศษตามขอบังคับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรมีจํ านวนไม น อยกว า 3 คน มีภ าระหนาที่ในการบริห าร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร ทั้งนี้สามารถ
เปนอาจารยคนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาได
เกณฑการประเมิน
กํ า หนดไว เป น “ผ า น” และ “ไม ผ าน” หากไม ผ า นเกณฑ ข า งต น ถื อ ว าหลั ก สู ต รไม ได
มาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน”
หมายเหตุ
1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2. ขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
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องคประกอบที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคต
มีสมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร คือ
1. หลั กสู ตรอนุ ปริ ญ ญา เป นผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ และประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง ซึ่งสงผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นตามเกณฑ
ที่สําเร็จการศึกษา โดยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทําหรือมีกิจการของตนเอง
ใหเกิดรายไดประจํานับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาที่เนนความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน
2. หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ต รสถาบั น วิ ทยาลัย ชุมชน เป น ผูสําเร็จ การศึ กษาตามหลั กสู ต ร
ที่พัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชน
ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู ตลอดจนผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมงี านทําหรือ
มีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 100
จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได = คารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x 5
100
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 จากแบบประเมินกลาง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
แบบประเมินขอมูลที่เชื่อถือได โดยขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยางนอยรอยละ 70 ของผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละหลักสูตรขางตน
หมายเหตุ

ผูสําเร็จการศึกษาจบมาแลวภายใน 1 ป

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

25

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผูสําเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทําประโยชนใหชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผูสําเร็จการศึกษานําความรูในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนหรือ
สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น รวมถึงนําเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับวิทยาลัยชุมชน
หรือทองถิ่น
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของคาคะแนนที่ชุมชนประเมินผูสําเร็จการศึกษาทําประโยชน
ใหชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น
จํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการประเมินผูสําเร็จการศึกษาที่ทําประโยชนใหกับชุมชน หรือ
สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถิ่น
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 จากแบบประเมินกลาง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ระบุ ชื่ อชุ มชน / องคกรในชุมชน /สถานประกอบการ /ท องถิ่น ที่สั งกั ดอยูในพื้ น ที่ของ
วิทยาลัยชุมชน
2. จํานวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 20 ของผูสําเร็จการศึกษา
3. แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการอบรม
ที่ทําประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถิ่น เชน ผูสําเร็จการศึกษาและ
ผูผานการฝกอบรมไดงานทํา สามารถชวยเหลือครอบครัว การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ
ใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ในชวงแรกของการศึกษา ตองมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียม
ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒ นาความรูความสามารถใน
รูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มี
จิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการปองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรู
ที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใหไดมาตรฐานสากล
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูที่ทันสมัย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑการประเมิน
0
ไมมรี ะบบ
และกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน

1
มีการกําหนด
เปาหมาย
ในการดําเนิน
กิจกรรมหรือ
กําหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

4
ผล 2 +
ผล 3 +
มีการติดตามผลลัพธ มีการปรับปรุง
การดําเนินการตาม ผลการ
ระบบและกลไกและ ดําเนินการ
ใหขอเสนอแนะ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา
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3

5

ผล 4 +
มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนกั ศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้
- การคงอยู
- การสําเร็จการศึกษา
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ
- อัต ราการคงอยูของนั กศึ กษา คิ ด จากจํ านวนนั กศึ กษาที่เข าในแตล ะรุน ลบด วยจํานวน
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
กระบวนการที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1
- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 3 ป
จํานวนรับเขา
ปการศึกษา
(1)
2557
2558
2559

100
150
130

1. อัตราการสําเร็จการศึกษา
ตัวอยาง

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2)
2559
2560
2561
90
85
80

=

(2) x 100
(1)

ปการศึกษา 2557

=

ปการศึกษา 2558

=

ปการศึกษา 2559

=

90 x 100
100
85 x 100
150
80 x 100
130

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ ปการศึกษา 2561 (3)
10
15
20

=

90.00

=

56.67

=

61.54
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2. อัตราการคงอยู

=

(1) – (3) x 100
(1)

ปการศึกษา 2557

=

ปการศึกษา 2558

=

ปการศึกษา 2559

=

100 - 10 x 100
100
150 - 15 x 100
150
130 - 20 x 100
130

ตัวอยาง

=

90.00

=

90.00

=

84.62

เกณฑการประเมิน
0
1
2
• ไมมี
• มี
• มี
การรายงานผล การรายงานผล การรายงานผล
การดําเนินงาน การดําเนินงาน การ
ในบางเรื่อง ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้

3
• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้
• มีแนวโนมผล
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

4
• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบทุก
เรื่อง ตามคําอธิบายในตัว
บงชี้
• มีแนวโนมผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
• มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดนเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูต รวจ
การประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายวาเปนผล
การดําเนินงานที่โดดเดน
อยางแทจริง
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การบริหารและพัฒ นาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับ อาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ
คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย ที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ ตองมีร ะบบการบริห ารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย
แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามระเบียบ
สถาบั น วิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึ กษาระดับ ตางๆ ที่ กําหนด และระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารยในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้
ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมิ น เพื่ อ ให ท ราบวา อยูใ นระดับ คะแนนใด ให พิ จ ารณาในภาพรวมของ
ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษา
และตํา แหนงทางวิช าการ หรือวิทยฐานะเปน ไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูต รอยา งตอเนื่อ ง
และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
0
ไมมรี ะบบ
และกลไกใน
การปฏิบัติ
งาน

1
มีการกําหนด
เปาหมายในการ
ดําเนินกิจกรรม
หรือกําหนด
ระบบและกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

4
ผล 2 +
ผล 3 +
มีการติดตามผลลัพธ มีการปรับปรุง
การดําเนินการตาม ผลการ
ระบบและกลไกและ ดําเนินการ
ใหขอเสนอแนะ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา
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3

5

ผล 4 +
มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ทุก หลัก สูตรที่วิท ยาลัย ชุม ชนเปด ใหบ ริก ารไดรับ อนุมัติจ ากสภาสถาบัน วิท ยาลัย ชุม ชน
โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกํากับการจัดการรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหา
ที่ทันสมัยกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ
ทั้ง วิช าบัง คับ และวิช าเลือ กที่เ นน กับ นัก ศึก ษาเปน สํา คัญ โดยสนองความตอ งการของนัก ศึก ษา
และตลาดแรงงาน ตองเนนการพัฒ นาทักษะดานการวิจัย โครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรู
ด ว ยตนเองในการรายงานการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ นี้ ใ ห อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผล
การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการ
ของประเทศ
เกณฑการประเมิน
0
ไมมรี ะบบ
และกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน

1
มีการกําหนด
เปาหมาย
ในการดําเนิน
กิจกรรมหรือ
กําหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

4
ผล 2 +
ผล 3 +
มีการติดตามผลลัพธ มีการปรับปรุง
การดําเนินการตาม ผลการ
ระบบและกลไกและ ดําเนินการ
ใหขอเสนอแนะ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

3

5

ผล 4 +
มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
หลั กสู ตรต องให ความสํ าคั ญ กับ การวางระบบผูส อนในแตล ะรายวิชา โดยคํ านึ งถึ งความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอน
ในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง
กระบวนการเรียนการสอน ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตามโครงสรางหลักสูตรที่
กําหนด การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานที่
ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนั กศึกษาเพื่ อใหขอมู ล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา (Assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning)
และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาที่ แ สดงผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร
(Assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน
เพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
หลักสูตรอนุปริญญา
- การกําหนดผูสอน
- การกํากับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตร
และผลการดําเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6 และ 7
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการ
และ/หรือการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การทวนสอบผลการเรียนรูข องผูเรียน /ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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เกณฑการประเมิน
0
ไมมรี ะบบ
และกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน

1
มีการกําหนด
เปาหมาย
ในการดําเนิน
กิจกรรมหรือ
กําหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

4
ผล 2 +
ผล 3 +
มีการติดตามผลลัพธ มีการปรับปรุง
การดําเนินการตาม ผลการ
ระบบและกลไกและ ดําเนินการ
ใหขอเสนอแนะ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

3

5

ผล 4 +
มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ที่กําหนด
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญา
1. อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุม เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลองตามเกณฑ
3. มีแผนหรือ รายละเอีย ดของรายวิช า อยา งนอ ยกอ นเปด สอนในแตล ะภาคการศึก ษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. มีร ายงานผลการดํา เนิน งานของรายวิช า ภายใน 30 วัน หลังสิ้น สุดภาคการศึก ษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. มีรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังปการศึกษา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 (แบบประเมินกลาง)
12. ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 คะแนนเต็ม 5.0 (ถามี) (แบบประเมินกลาง)
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษา
ตอและประกอบอาชี พอิส ระในสาขาที่ เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมน อยกว ารอยละ 75 ของจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล
และไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษา
ไปทํ า งาน จากสถานศึ ก ษาที่ ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ
ตัว บ งชี้ผ ลการดํ าเนิ น งานของหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2559 และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีว ศึ กษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ไดกําหนด
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพ ผูสําเร็จการศึกษา
กําหนดประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ ขอ 2
เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ 0
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของวิทยาลัยชุมชน ไดแก ความพรอมทางกายภาพและ
ความพรอมเชิงวิชาการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา
สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้
ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสวนรวมของอาจารย เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจนั ก ศึ ก ษาและอาจารย ต อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน
0
ไมมรี ะบบ
และกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน

1
มีการกําหนด
เปาหมาย
ในการดําเนิน
กิจกรรมหรือ
กําหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน

2
ผล 1 +
มีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัติ

4
ผล 2 +
ผล 3 +
มีการติดตามผลลัพธ มีการปรับปรุง
การดําเนินการตาม ผลการ
ระบบและกลไกและ ดําเนินการ
ใหขอเสนอแนะ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา
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ผล 4 +
มีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี
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บทที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาวาหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
รวม 5 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
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องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา
หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของคะแนนผลการดําเนินงานของหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความตองการของชุมชน
และมีความรับผิด ชอบที่ จะต องสงเสริมใหอาจารยประจําตํ าแหนงขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชน
ทําการศึ กษาวิจัย เพื่ อแสวงหาและพัฒ นาองค ความรูในศาสตรสาขาวิช าตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒ นาชุมชนในท องถิ่น ดังนั้นการดํารง
ตําแหนงวิทยฐานะจึงเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยประจําตําแหนงขาราชการครู
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การดํ า รงตํ า แหน ง วิ ท ยฐานะข า ราชการครู ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กําหนดใหขาราชการครู
ของวิทยาลั ย ชุ มชนดํ ารงตํ าแหน งทางวิช าการที่ มีวิ ทยฐานะ ครูชํานาญการ ครู ชํ านาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
เกณฑการประเมิน
ร อ ยละของข า ราชการครู ที ่ม ี ว ิท ยฐานะตั ้ง แตค รูชํ า นาญการ ครู ชํ านาญการพิ เศษ
ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ
หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30
เพิ่มอีก 1 คะแนน
หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ขึ้นไป เพิ่ม
อีก 2 คะแนน
ตัวอยางการคํานวณ
วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูทั้งหมด จํานวน 13 คน เปนครูชํานาญการ จํานวน 7 คน
ครูชํานาญการพิเศษจํานวน 1 คน
วิธีคิด รอยละของครูชํานาญการขึ้นไปเทียบกับจํานวนขาราชการครูทั้งหมด = (8/13) X 100 = 61.54
ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน เทียบ (61.54/75) X 3 = 2.46
รอยละของครูชํานาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69
อยูระหวางรอยละ 10 – 30 = 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละของครูชํานาญการพิเศษไมถึงรอยละ 10 จึงเทากับคะแนน 0
ดังนัน้ คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 0 = 2.46

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปขึ้นไป
2. การนับจํานวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หรือดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม ใหใชชื่อตําแหนงตามประกาศฯ นั้น

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

กิจกรรมนักศึกษา

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการ เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส
ได รั บ การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา สั งคม อารมณ ร างกาย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยสอดคล อ งกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ พึ งประสงค ที่ ป ระกอบด ว ยมาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะผูสําเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน
ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1

คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนตองดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การแกปญหาในชั้นเรียน หรือวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน นวัตกรรม
หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาอาชีพ ความเปนอยูของคนในชุมชนที่แสดงใหเห็นวางานวิจัยมีคุณภาพ
และสามารถนําเอาผลการศึกษาวิจัยดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยสอดคลองกับปรัชญาและเจตนารมณ
ของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของตน
เกณฑมาตรฐาน
1. การนําผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชนมาประยุกตใช
กับการเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่นๆ
2. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่จัดทําใหชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนดําเนินการ
รวมกับ ชุมชน และสามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชนนั้นๆ หรือขยายผลและมีผ ลลัพธที่ชัด เจน
อยางเปนรูปธรรม
3. งานวิ จั ย นวั ตกรรม หรื องานสร างสรรค ที่ นํ ามาใช ประโยชน ให กั บชุ มชนมี การเผยแพร สู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน
4. บทความวิ จั ย บทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ ที่ ตีพิม พในวารสารหรื อรายงานสืบ เนื่อ ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
5. ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใช
ประโยชนใหกับชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับ สนุ นให เกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคใน
วิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงตอง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการคํานวณ
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตอจํานวนขาราชการครู
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนขาราชการครู
เกณฑการประเมิน
1. โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนขาราชการครูเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 15,000 บาทขึ้นไปตอคน
หมายเหตุ
1. จํ า นวนข า ราชการครู ให นั บ ตามป การศึกษาและนั บ เฉพาะที่ ป ฏิ บั ติ งานจริงไมนั บ รวม
ผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของวิทยาลัยชุมชนที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนขาราชการครู
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยวิทยาลั ยชุมชนหรือสถาบัน วิทยาลัยชุมชน แตไมสามารถนับ เงินโครงการวิจั ย
สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบาย
งานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ งานสร า งสรรค เ ป น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของสถาบั น
การดํ าเนิ นการตามพัน ธกิจอย างมีป ระสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ สามารถพิจารณาได จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ
วิธีการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยฯ = จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคภายใตบริบท
ของวิทยาลัยชุมชนที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
x 100
จํานวนขาราชการครู
หมายเหตุ
1. งานวิ จั ย นวั ต กรรม หรื อ งานสร างสรรค ภายใต บ ริ บ ทของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน หมายถึ ง
งานวิจัย วิจัยสถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research)
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ เชน รายไดชุมชนเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฯลฯ
2. การนับจํานวนขาราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ใหนับเปน 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได
3. การนั บจํ านวนงานวิจั ย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่นํ ามาใชป ระโยชนใหกับ ชุม ชน
จะตองเปนงานที่ผานการพิจารณาในชวงเวลาของปที่ประเมินตามปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มีผลงานแลวเสร็จ และ
นําไปใชประโยชนกับชุมชน
2. จํานวนขาราชการครูทั้งหมดในแตละปการศึกษา
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องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการนําความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของโครงการที่
วิทยาลัยชุมชนดําเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือ
องคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ องคประกอบการบริการทางวิชาการกําหนดไว ดังนี้
1. โครงการหรื อกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร างความเข มแข็ งของชุ มชนในลั กษณะโครงการ (Project
based) หรือการบริการเชิงพื้นที่ (Area based) หรือใชโจทยหรือปญหาเพื่อแกปญหาชุมชน (Problem
based)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3. การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน
เกณฑมาตรฐาน
1. สํ ารวจความต อ งการของชุ ม ชนเพื่ อประกอบการกํ าหนดทิ ศ ทาง และการจั ด ทํ าแผน
การบริการทางวิชาการ
2. ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
3. บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยชุมชนดานการบริการทางวิชาการ
ไมต่ํากวารอยละ 80
4. มีการติด ตามผูผานการฝกอบรมที่ สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหรือพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตอยางนอยรอยละ 80
5. นําผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาการของวิทยาลัย
6. ชุมชนมีผูนําหรือสมาชิกที่ผานการเรียนรูและนําผลการดําเนินไปพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง
ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม ซึ่งมีจุดเนน
ที่ แ ตกต า งกั น ตามลั กษณะของวิ ถี ชีวิตและบริบ ทของสั งคมแต ล ะพื้ น ที่ การทะนุ บํ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมปิ ญญาทองถิ่น ดังนี้
(1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา
(2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มและมี ค วามเข า ใจในการเสริม สรา ง
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ตอสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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พันธกิจที่ 5

การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
และชุม ชน สถาบัน วิท ยาลัย ชุม ชนจํา เปน ตอ งมีก ารจัด ทํา แผน เพื ่อ กํา หนดทิศ ทางการพัฒ นา
และการดําเนินงานของสถาบัน ใหสอดคลองกับ เปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน และพัฒนา
ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย (คน) ในแตละหลักสูตร
สัดสวน คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
เพื่อวิเคราะห ความคุ มคาของการบริห ารหลั กสู ต ร ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษา และโอกาสในการแขงขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
5. คนหาแนวปฏิบตั ิที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตผูสําเร็จการศึกษาและ
ดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
6. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน (ถามี)
7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกประเทศ
8. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒ นาการของวิทยาลัยชุมชนที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 - 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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บทที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนการประกันคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาว า หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดํ า เนิ น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บอุดมศึกษา และเกณฑ มาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลการดําเนิน งานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องคประกอบ 10 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 การดํารงตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครู
ตัวบงชี้ที่ 1.3 กิจกรรมนักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบงชี้)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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องคประกอบที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานของแตละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย หลักสูตรอนุปริญญา
หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่
วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน
จํานวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

การดํารงตําแหนงวิทยฐานะขาราชการครู

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอนุปริญญาถือเปนการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีที่ตองการบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถทางวิชาการ เพื่ อปฏิบัติพัน ธกิจสําคัญของวิทยาลัยชุมชนในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษา ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒ นาองคความรู ดังนั้ น
วิทยาลั ย ชุมชน จึ งควรมี อาจารยป ระจําที่ ดํ ารงตํ าแหน งทางวิช าการที่ มีวิ ทยฐานะครูชํานาญการ
ครูชํ านาญการพิ เศษ ครูเชี่ ย วชาญ และครูเชี่ย วชาญพิเศษ ในสั ดสวนที่ เหมาะสมกับ พัน ธกิจ ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เกณฑการประเมินระดับสถาบัน
รอยละของขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตั้งแตครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
หากไมถึงรอยละ 75 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ
หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระหวางรอยละ 10 – รอยละ 30
เพิ่มอีก 1 คะแนน
หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มากกวารอยละ 30 ขึ้นไป เพิ่ม
อีก 2 คะแนน
วิธีการคํานวณระดับสถาบัน
คะแนนที่ได =

จํานวนขาราชการครูที่มีวิทยฐานะ
x 100
จํานวนขาราชการครูทงั้ หมดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตัวอยางการคํานวณ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูจํานวน 13 คน
เปนครูชํานาญการจํานวน 7 คน
ครูชํานาญการพิเศษจํานวน 1 คน
วิธีคิด รอยละของครูชํานาญการขึ้นไปเทียบกับจํานวนขาราชการครูทั้งหมด = (8/13) X 100 = 61.54
ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน เทียบ (61.54/75) X 3 = 2.46
รอยละของครูชํานาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69
อยูระหวางรอยละ 10 – 30 = 1 คะแนน
เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละของครูชํานาญการพิเศษไมถึงรอยละ 10 จึงเทากับคะแนน 0
ดังนั้น คิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 0 = 2.46

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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หมายเหตุ : 1. ขอมูลของขาราชการครูเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการกอตั้งเกิน 7 ปขึ้นไป
2. การนับจํานวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึ กษา (ก.พ.อ.)
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน งทางวิชาการของขาราชการครูในสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม ใหใชชื่อ
ตําแหนงตามประกาศฯ นั้น

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

กิจกรรมนักศึกษา

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสม
และครบถวน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ
รางกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
เกณฑมาตรฐาน
1. มี น โยบายและแผนการส งเสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย
3 ดาน ดังนี้
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนดานการดําเนินการพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม
3. กํากับติดตามผลลัพธ ของการดําเนินงานของแตละวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดโดยมีการประเมินความสําเร็จของโครงการ
4. นําผลการดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
5. นําขอเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจงใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และกํากับติดตามผลลัพธ
6. สนับ สนุน สงเสริมใหมีการยกยองเชิด ชูเกีย รติวิทยาลัยชุมชนที่ มีนักศึกษาผลงานดีเด น
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชประโยชนใหกับชุมชน

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่มี
คุ ณ ภาพโดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ เป น ระบบและมีก ลไกสงเสริม สนั บ สนุน ครบถวน เพื่ อให
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยประจําและนักวิจัย
การสนั บ สนุ น ทรัพยากรที่ จําเป น ซึ่ งรวมถึ งทรัพ ยากรบุ คคล ทรั พยากรการเงิน เครื่องมืออุป กรณ
ที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับ
ชุมชนในประเด็นตอไปนี้
- ใหคําปรึกษา
- แหลงคนควาขอมูล
- จัดกิจกรรมวิชาการ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดตีพิมพ
การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดน
3. จัดสรรงบประมาณสําหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน
ใหกับชุมชน
4. จัดสรรงบประมาณเพื่ อสนั บสนุ นการเผยแพรผลงานวิจั ย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
ที่นํ า มาใช ป ระโยชน ให กับ ชุ มชนในการประชุมวิช าการ หรือการตีพิม พในวารสารระดับ ชาติห รื อ
นานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการยกยองอาจารยประจํา
ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไก เพื่อใชในการการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร เพื่อคุมครองสิทธิของ
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

งบประมาณในการดําเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
ที่นํามาใชประโยชนตอชุมชน

ชนิดตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัย สําคัญที่สงเสริมสนับ สนุน ใหเกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่
นํามาใชประโยชนใหกับชุมชนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สรางสรรค ดั งนั้ น สถาบั น จึ งตองจัดสรรเงิน จากภายในสถาบั น และที่ไดรับ จากภายนอกสถาบั น
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบัน
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนตอชุมชนของวิทยาลัยชุมชน
จํานวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกวิทยาลัยชุมชน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนตอชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบาย
การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนใหกับชุมชนเปนพันธกิจหนึ่งที่มี
ความสํ าคั ญ ของสถาบั น การดํ าเนิ น การตามพั น ธกิจ อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสบความสําเร็จ
สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนตอชุมชนที่มี
คุณภาพภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน
จํานวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชนตอชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผลการบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการนําความรูและประสบการณมาเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง หมายถึง ผลของโครงการที่
วิทยาลัยชุมชนแตละแหงดําเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลว มี
ผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกทางดานตาง ๆ หรือทําให
ชุมชนหรือองค กรภายนอกสามารถพึ่ งพาตนเองไดตามศักยภาพ องค ประกอบการบริการทางวิชาการ
กําหนดไว ดังนี้
1. โครงการหรื อกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร างความเข มแข็ งของชุ มชนในลั กษณะโครงการ (Projectbased) หรื อ การบริ ก ารเชิ งพื้ น ที่ (Area - based) หรื อ ใช โจทย ห รื อ ป ญ หาเพื่ อ แก ป ญ หาชุ ม ชน
(Problem- based)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
3. การบริการทางวิชาการตามความตองการของชุมชน
เกณฑมาตรฐาน
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกําหนดนโยบายในการใหบริการทางวิชาการใหกับทุกวิทยาลัยชุมชน
อยางเปนระบบ และกํากับใหมีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดไว
2. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริการวิชาการและกํากับติดตามความสําเร็จของ
การบริการวิชาการใหเปนไปตามแผน
3. มีการจัดหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการดานบริการวิชาการ
4. ค า เฉลี่ ย ของผลการประเมิ น การบริก ารวิช าการของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนทั้ งหมดมี ผ ลลั พ ธ
ในระดับดี (ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป)
5. นํ า ผลการดํ า เนิ น การด า นบริ ก ารวิ ช าการในแต ล ะวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเสนอสภาสถาบั น
เพื่อพิจารณาและนําขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดําเนินการตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงมั่นเสริมสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณคารวม ภูมิปญญา และการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทองถิ่นและสังคม
ซึ่งมีจุดเนนที่แตกตางกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแตละพื้นที่ การทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
(1) การใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา
(2) การมีสวนรวมในการเสริมสรางการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
เกณฑมาตรฐาน
1. สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุม ชนมี ก ารกํ าหนดนโยบายการทะนุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรม หรื อ
ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ให กั บ ทุ ก วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอย า งเป น ระบบ และกํ า กั บ ให มี ก ารดํ า เนิ น การตาม
การทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดไว
2. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น
และกํากับติดตามความสําเร็จของการทะนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนไปตามแผน
3. มีการกํากับติดตามใหเกิดองคความรูดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น อยางนอยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง
4. คาเฉลี่ยของผลการประเมินการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่นของ
วิทยาลัยชุมชนทั้งหมดมีผลลัพธในระดับดี (ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป)
5. นํ า ผลการดํ า เนิ น การด านการทะนุ บํ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม หรือภู มิป ญญาท องถิ่ นใน
แตละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และนําขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุง
การดําเนินการตอไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
และชุม ชน สถาบัน วิท ยาลัย ชุม ชนจํา เปน ตอ งมีก ารจัด ทํา แผน เพื ่อ กํา หนดทิศ ทางการพัฒ นา
และการดําเนินงานของสถาบัน ใหสอดคลองกับ เปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
2. กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย (คน) ในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย
บุ คลากร การจั ดการเรี ยนการสอนอย างต อเนื่ อง เพื่ อวิ เคราะห ความคุ มคาของการบริ หารหลั กสู ตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาและโอกาสในการแขงขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
5. สงเสริมให ความรู กํากั บ ติดตาม สนับสนุ นให ทุกวิทยาลั ยชุมชนและสถาบั นมี การดําเนิ นการ
จัดการความรูตามระบบ
6. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
7. มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งหนวยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน
8. สงเสริมใหความรู กํากับ ติดตาม สนับสนุนใหทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกั นคุ ณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ สถาบั นกํ าหนด ประกอบด วย การควบคุ มคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 -3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ชนิดตัวบงชี้

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยจะสามารถสะทอนไดวาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดมีการกํากับ
ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรและวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและวิทยาลัย รวมทั้งมีผลการดําเนินในแตละพันธกิจวามีการบริหารจัดการอยูในระดับใด
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได

=

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัย
จํานวนวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด

เกณฑการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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บทที่ 5
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ระดับหลักสูตร
มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก
องคกระกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2
ผูสําเร็จการศึกษา
องคประกอบที่ 3
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4
อาจารย
องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน หลักสู ตร กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑ มาตรฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ จํานวนเกณฑขึ้นอยูกับประเภทของแตละหลักสูตร หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เกณฑใดเกณฑหนึ่ง ถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้น
มีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตร ในองคประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้

คะแนนรวมเฉลี่ย =
ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

คะแนนรวมของตัวบงชี้ 10 ตัวบงชี้
10
หมายถึง
หมายถึง

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได ดังนี้
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คะแนน 1
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แมว า หลัก สูต รไมผ า นองคป ระกอบที ่ 1 (การกํ า กับ มาตรฐาน) ผู ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต ร/
วิทยาลัยชุมชน/สถาบัน ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบ
ระดับการพัฒนาของหลักสูตร โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ
และรายองค ป ระกอบ โดยไม ต อ งรายงานระดั บ เฉลี่ ย เพื่ อ เป น การวิ เคราะห ในเชิ งคุ ณ ภาพใน
องคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

1
2
3
4
5
6
รวม

2
คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบงชี้
ใน
องคประกอบที่
2- 6
ผลการประเมิน

I

ไมผา นการประเมิน
-

1

3.1,
3.2
4.1

3

5.1

1
9

4

2

P

5.2,
5.3
6.1
3

O

2.1,
2.2

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไมไดมาตรฐาน

2

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2-องคประกอบที่ 6
จุดเดน
1.
2.

จุดทีค่ วรพัฒนา
1.
2.

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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2. ระดับวิทยาลัยชุมชน
การประเมินระดับวิทยาลัยชุมชนจะสะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 พันธ
กิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ
นอกจากนั้น มีการวิเคราะหแยกเปน ปจ จัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดว ย เพื่อใหผูบ ริห าร
ไดนําไปใชเปนขอมูลใน การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน
องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบงชี้
1
3
2
3
3
1
4
1
5
1
รวม
9
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2
2.2

1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5

1.1
2.3

2

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

2

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1-องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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3. ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
การประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสะทอนผลการดําเนินงานของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนทั้ง 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละ
พั น ธกิ จ นอกจากนั้ น มี การวิ เคราะห แยกเป น ป จ จัย นํ าเข า กระบวนการและผลลั พ ธ ด ว ย เพื่ อ ให
ผูบริหารไดนําไปใชเปนขอมูล ในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางตอไปนี้
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบงชี้
1
3
2
3
3
1
4
1
5
1
รวม
9
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2
2.2

1.3
2.1
3.1
4.1
5.1
5

1.1
2.3

2

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

2

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562
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