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บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เหตุผลและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้ เอ้ือต่อการเข้าถึ งการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่ วถึ ง การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการ
ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรบัศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็น
ระบบ ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติและไม่เป็นภาระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
วางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

กำหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน ข้อ 9 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ 3(3)  
มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน 
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การเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  และการให้ประชาชน 
มีโอกาสเรียนรู้ ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้อง 

1. เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชน และประชาชน 
มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

2. ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีจิตสำนึกและความรู้ ความสามารถ
เพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 

3. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
4. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
5. ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานทีก่ํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกป ี 

ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มี 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้
เป็นข้อมลูและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

     3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่ เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
     สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
     สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุตก์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 
     1. สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

เพ่ือให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตรช์าติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

     2. สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

     3. สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษา
และการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  
      มาตรา 5 ให้จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบันเป็น
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ 
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ
ของทอ้งถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 
      มาตรา 18 (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 
ปรัชญาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

เสรมิสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน 
 
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดำเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
2560 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา  
ซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ที่กำหนด 
พันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้  
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1. การจัดการศึกษา 
     สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีความรู้สำหรับอนาคต  
มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร  
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1.1 หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติ เน้นความรู้ทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้สำเร็จ
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
      1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้ ทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม  
และจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือตอบสนอง
ความต้องการกำลังคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการ
พัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสอดคล้องกับความต้องการหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นและชุมชนเป็น
หลักสูตรที่พัฒนาและดำเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
      1.3 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หมายถึง หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของบุคคลหรือชุมชน เพ่ือการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเป็นหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเป็นรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ของหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาตนเอง  

 2. การวจิัยและนวัตกรรม 
     สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างเป็น
ระบบ ที่ครอบคลุมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนา การวิจัยสถาบัน การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการเรียนรู้ การวิจัย
ชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ และ 
การวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของบุคลากรและ
ชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และคำนึงการนำผลงานการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีอยู่ไป
ต่อยอด หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น องค์ประกอบการวิจัยกำหนดไว้ดังนี้ 
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  2.1 การวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ / วิจัยชุมชนเพ่ือสร้างประโยชน์ในชุมชน 
2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
2.3 การวิจัยเชิงบูรณาการกับ 3 พันธกิจ คือ การจัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ และ

การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. การบริการทางวิชาการ 
     สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นการบริการวิชาการ เพ่ือการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพการเรียนรู้
และการสร้างศักยภาพกำลังคนในชุมชน ให้มีสมรรถนะในการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมจะเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า 
เพ่ือแสวงหาคำตอบหรือแก้ปัญหาชุมชน สามารถจัดในรูปแบบของการบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า หรือ
การให้บริการที่ ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือการพัฒนาบุคคลและชุมชน 
องค์ประกอบการบริการทางวิชาการ กำหนดไว้ดังนี้ 

3.1 โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ 
(Project based) หรือการบริการเชิงพ้ืนที่ (Area based) หรือใช้โจทย์หรือปัญหา (Problem based) เพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชน  

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3.3 การบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

4. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่ง
หมายถึง ความหมายและคุณค่าร่วม ภูมิปัญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแต่ละพ้ืนที่ การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรคส์่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ดังนี้ 

     4.1 การใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศกึษา 
     4.2 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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การบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการกำกับติดตามผลการ

ดำเนินงาน และผลลัพท์ตามพันธกิจของสถาบันชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในประเด็นตอ่ไปนี้    
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
   การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีผลการวิเคราะห์ SWOT ไปสู่การกำหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. การบริหารจัดการทางการเงนิ 
   การกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือเป็น

ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา    

3. การบริหารความเสี่ยง 
    การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจยัภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. หลักธรรมาภิบาล 
   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมมาปรับใช้ในสถาบันโดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 ประการ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม 
หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ   
  5. การจัดการความรู้ 
    การดำเนินงานสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการ
ความรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน เป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลและชุมชนสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

6. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาระบบการบริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานใหม่ ความก้าวหน้าในสายงาน และการสร้างขวัญกำลังใจเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลและรักองค์กร  
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7. การสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน 
    การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม โดยเน้นความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 8. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

    ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะหเพ่ือจัดทําเป
นสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร 
หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ เปน เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 

9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบัน และหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
นำผลการรายงานเปิดเผยต่อสาธารณชนและผู้รับบริการ 
 
หลักการพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีหลักการ ดังนี้ 

     1. ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการมี 4 พันธกิจ  
คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
      2. ตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 พ.ศ. 2551 - 2565 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ ไม่ให้เป็น
ภาระซำ้ซ้อนในการปฏิบตัิงานแก่สถานศึกษา 

      3. ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
    ข้อ 2 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไก 
ในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
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สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 

 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

     4. จัดฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมกำลังคนที่มีความรู้ เข้าสู่ภาค 
การผลิตจริงในชุมชน สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นต้น 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

      5. ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงตัวบ่งชี้ขั้นต่ำ วิทยาลัยชุมชนสามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้
ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจะต้องรายงานผลการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
และประเมินแยกจากผลการประเมินวิทยาลัยชุมชน  

      6. ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์  
เพ่ือความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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นิยามศัพท์ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทำงาน 
 การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 (1) การกำหนดความรู้หลักทีจ่ำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 (5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทกึไว้ 
 (6) การจัดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

 โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วน
อ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 
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 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทาง  
การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ 
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึง
กำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
ของแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี  
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ
หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ 
ที่ชัดเจน 
 
ระบบและกลไก 

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 



  

คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบันวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. 2565 12 

 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ  
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ เช่น ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี  
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้  
ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้   

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้ เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา  
หรือ ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา   

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
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และการดำเนนิการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ   

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ    

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นทีส่ำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

หลักสูตร หมายถึง  
1. หลักสูตรอนุปริญญา หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ

รู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้ ทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หมายถึง หลักสูตรการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความรู้ ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือการตอบสนอง
ความต้องการกำลังคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่นและชุมชนหรือประเทศอาจเป็นหลักสูตรที่ เกิดจาก 
การพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และหรือมีการรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสอดคล้องกับความต้องการหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลักสูตรที่พัฒนา
และดำเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย หลักสูตรที่วิทยาลัยพัฒนาขึ้นตามความต้องการ
ของบุคคลหรือกลุ่มคนในท้องถิ่นและชุมชน หรือหลักสูตรแบบรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน 
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ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียนแบบรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.” 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรอืเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.”  

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  หมายถึง ประกาศนียบัตรที่ ได้จากการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน หมายถึง สัมฤทธิบัตรที่ได้จากการสำเร็จการศึกษา อบรมหลักสูตร
สัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการตำแหน่งผู้สอน นักวิชาการ
ศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจ้างที่ทำหน้าที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน หรือผู้สอนพิเศษตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้สามารถเป็น
อาจารย์คนเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาได้  

* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 

* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2561 

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา
ทำการ) หรือผู้สอนพิเศษตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอน
พิเศษ พ.ศ. 2558 ที่มีสัญญาการปฏิบัติงาน/สัญญาจ้างการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 9 เดือนในรอบปี ทั้งนี้
อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และต้องทำ
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำ
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

รอบการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การนับรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี  
โดยพิจารณาปี พ.ศ. ในหลักสูตร (ปกหลักสูตร)   

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  
(ใช้โดยอนุโลม) 

* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
(ใช้โดยอนุโลม) 

* ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 

   
ผู้สอนประจำหรืออาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 

พนักงานราชการตำแหน่งผู้สอน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างที่ทำหน้าที่สอน 
 

ผู้สอนพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะ
กำหนดตำแหน่งให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา 

ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และ
สัมฤทธิบัตรทีว่ิทยาลัยชุมชนจัดขึ้น 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

วิทยากรฝึกอบรม หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้เฉพาะทางที่สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่  
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ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  สาระวิชาที่มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับ
การเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าของนักศึกษา โดยผู้สอนช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 
ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์   โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
หรือหัวข้อสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้  

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่โลก 
การทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
และความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริ่เริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัว
ของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ
รับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) (วิจารณ์ พานิช)   

 
การเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-Skill) หมายถึง การเรียนรู้ทักษะใหม่ เพ่ือทำหน้าที่งานที่ต่างออกไป 

ทักษะที่เรียนรู้ใหม่ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่งานเดิม แต่เป็นอาชีพหรืองานใหม่ 
 
การเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม (Up-Skill) หมายถึง การเรียนรู้ทักษะที่ก้าวหน้ามากขึ้นในงานที่ทำอยู่ 

เพ่ือให้ความสามารถทำงานได้ดีกว่าเดิม เป็นการยกระดับทักษะที่มีอยู่ 
 
การเรียนรู้ทักษะอนาคต (New-skill) หมายถึง การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปล 
 
คุณภาพ  หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใด ๆ คุณภาพของสิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะ ประโยชน์ 

ใช้สอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เราต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มี
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คุณภาพ เพ่ือแข่งขันกับสินค้าของผู้ อ่ืนในตลาดโลก  สินค้าหัตถกรรมของเรามีคุณภาพ จึงเป็นที่ต้องการ 
(ราชบัณฑิตยสถาน)  

 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิ หรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์  

ที่เปิดสอนมิใช้สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน (Field of 
Education ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) (สกอ.) 

 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่ เป็นตัวเลข ซึ่ งแสดงให้ เห็นทิศทางและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้ม
แสดงผลการดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลาโดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีต 
อย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทัง้นี้ ในทางสถิติ อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยัน
แนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้น 
ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานานจึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมาย  
ได้ชัดเจน (สกอ.) 
 

การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การดำเนินงานพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา อย่างผสม
กลมกลืนเป็นองค์รวม เพ่ือให้สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนานักศึกษา
ให้เต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

งานวิจัยเชิงบรูณาการ (Integrated Research)  หมายถึง งานวิจัยที่มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้
ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ และมีการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและพันธกิจหลักของวิทยาลัยเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือนำเอาผลที่ได้มา
จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ
การใช้ประโยชน์ทางอ้อม 

 
การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) คือการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลองเพ่ือหา

ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้หรือเป็นการวิเคราะห์หา
คุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theory) 
และกฎต่าง ๆ (Laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำ มีการติดต่อสื่อสาร 
การจัดการชุมชนและมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายในชุมชน และสามารถพ่ึงพิงตนเองได้ ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียว

ฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการ
สืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์ และ
ตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  

 
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนที่ต้องดำเนินการ

ศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในชั้นเรียนหรือวิจัย
สถาบัน รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ภายใต้บริบทของชุมชนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำเอาผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน สังคม ชุมชน หรือประเทศชาติ โดยสอดคล้องกับปรัชญาและ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
 

วิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ผู้สอนเป็นผู้ดําเนินการวิจัย โดยดําเนินการควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน มีการนำนวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสม เข้ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือการพฒันาเพื่อทาํใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  

 
การวิจัยสถาบัน หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันของตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำองคค์วามรู้มาใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหารและ
การดำเนินงานของสถาบัน 

 
นวัตกรรม (Innovation) คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เช่น 

บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ท่ีมีคุณค่า (Value Creation) 
และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม 
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ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ทุนทาง วัฒนธรรมที่จับได้ เช่น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม ผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพวาด 
หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม เหล่านี้มักจะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ส่วนทุนวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ 
ได้แก่ ความเชื่อ จารีต คุณธรรม วิทยาการ เป็นต้น 

 
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการต่าง ๆ ทีส่ถาบันนำเสนอในตลาด กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไป

ยังผู้เรียนและลูกค้า อาจส่งมอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านผู้ให้ความร่วมมือ หรือพันธมิตร 
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สถาบัน แบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) สำนักงานสถาบัน หมายถึง สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(2) วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 

สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(2) กำกับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันและ

อาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
(5) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตราชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
(6) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบัน รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ

ของส่วนราชการดังกล่าว 
(7) พิจารณาดำเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน 

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสถาบัน 
(8) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถาบัน 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
(9) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 
(10) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน 
(11) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดการรายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถาบัน 
(12) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  

เพ่ือการจัดการศึกษาของสถาบัน 
(13) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสถาบัน 
(14) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบัน

อ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 
(15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ 
สภาสถาบัน 
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(16) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหนา้ที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สภาวิชาการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน 
(2) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 
(3) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่น

และชุมชน 
(4) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการต่อ 

สภาสถาบัน 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิก

หลักสูตรการศกึษา 
(6) เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
(7) พิจารณาการเข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน 
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง

ใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 

สภาวิทยาลัย หมายถึง สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง  

สภาวิทยาลยัมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสอดคล้อง

กับนโยบายที่สภาสถาบันกำหนด 
(2) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติของวิทยาลัย รวมทั้งแผนการพัฒนาชุมชน  

เพ่ือสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือการพฒันาวิทยาลัย 

(4) ระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการศกึษาของชุมชนในท้องถิ่น 
(5) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
(6) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
(7) อนุมัติให้ประกาศนียบัตร 
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(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณกาพการศึกษา 
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยและการดำเนินงาน

ของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(10) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด

หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
(11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย หมายถึง อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 

 อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 (1) อนุกรรมการวิชาการให้คำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การดำเนินงานหน่วยจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชน 
 (2) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรของวิทยาลัย
ชุมชน เสนอต่อสภาวิทยาลัยอนุมัติ 
 (3) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน และหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยเสนอ
ต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ 
 (4) พิจารณากลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 (5) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัย 

 ผู้อำนวยการสถาบัน หมายถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ผู้อำนวยการสถาบันมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (1) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
 (2) จัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของสถาบนั 
 (3) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราการและของสถาบัน 
 (4) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
 (5) จัดหารายได้และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสถาบัน 
 (6) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
 (7) เป็นผู้แทนสถาบันในกิจการทั่วไป 
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 (8) ให้คำแนะนำในการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันต่อสภาสถาบัน 
 (9) แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยโดยคำแนะนำของผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 (10) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน 
 (11) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบัน
มอบหมาย 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย หมายถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน 
 (2) จัดทำแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย 
 (3) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเสนอผู้อำนวยสถาบัน และรายงาน 
สภาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 (4) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน 
 (5) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรที่
ดำเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (6) ให้คำแนะนำในการแต่งตัง้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยต่อผู้อำนวยสถาบัน 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย 

 การปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้ประสบความสำเร็จหรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตลอดจนความรู้หรือประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทที่ 2  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เพ่ือให้สามารถผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวม 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

องค์ประกอบที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี) 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา     
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและหรอืทำประโยชน์ให้ชุมชน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (2 ตัวบ่งช้ี) 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์(1 ตัวบ่งช้ี) 

 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  (3 ตวับ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที ่ 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

 องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (1 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตวับ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนด
ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบ
หลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จำนวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติอาจารย์ประจํ าหลักสูตรที่ มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่ เปิ ดสอน 

ไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ครูวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวนอย่างน้อย 1 คน  
 3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผล
เป็น “ไม่ผ่าน”  

หมายเหตุ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 (ใช้โดย
อนุโลม) ว่าด้วย “จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมน้อยกวา 3 คน และในจํานวนนั้นต้องเป
นผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตรา
จารย จํานวนอยางน้อย 1 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได”้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือให้วิทยาลัยชุมชนใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดปัจจัย
สู่ความสำเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ประกอบด้วยแนวทางการออกแบบหลักสูตร 
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการดำเนินการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. คุณสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถทีต่รงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
2. การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5-ปี หรือการปรับปรุงตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่ง 

เกณฑ์การประเมิน 
 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผล
เป็น “ไม่ผ่าน”  

หมายเหตุ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 ว่าด้วย  
     ข้อ 13 คณุสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน  
     ข้อ 17 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัด 
ให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี 
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ 
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (3) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
เน้นความรู้ ทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือการตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคส่วนต่าง  ๆ  
ของท้องถิ่นและชุมชนหรือประเทศ อาจเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือ
หลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนพัฒนา และมีการรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการตำแหน่งผู้สอน 

นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจ้างที่ทำหน้าที่สอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรี หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน หรือผู้สอนพิเศษตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า
ด้วยคุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาได้  

เกณฑ์การประเมิน 
 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผล
เป็น “ไมผ่่าน”  

หมายเหตุ 
 1. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  

2. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
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องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สำเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีความรู้สำหรับอนาคต  
มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร  
คือ 1. หลักสูตรอนุปริญญา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษา  
โดยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีงานทำหรือมีกิจการของตนเองให้เกิดรายได้ประจำนับจากวันที่
สำเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาที่เน้น
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือชุมชน 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีพั่ฒนาทักษะ 
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่วิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู่ ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีงานทำหรือมีกิจการของตนเองให้เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึน  

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 
 
    

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และผู้สำเร็จ
การศึกษาที่มีงานทำแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือการเปลี่ยน
องค์กรที่ทำงานใหม่ให้นำมาคำนวณด้วย 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนทีไ่ด ้= 
    

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด X 100 

ค่าร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

100 

X 5 
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เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. แบบฟอร์มการติดตามผลผู้สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และปวช. ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิ
บัตร (เครื่องมือ C6) โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 ข้อ 1 สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน 
      ตอนที่ 2 ข้อ 2 ประเภทงานที่ทำ  
        ข้อ 8 ท่านได้งานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเป็นระยะเวลาเท่าใด 

2. ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรข้างต้น   

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาจบมาแล้วภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาสร้างอาชีพ หรือทำประโยชน์ให้ชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้ในการสร้างอาชีพ และผลงานไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น รวมถึงนำเสนอผลงานและภูมิปัญญาให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

วิธีการคำนวณ  
 

 
 
คะแนนที่ได้ = 
    

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น (เป็นคะแนนทีจ่ากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ ได้จากการประเมินตามเครื่องมือ D2) 
  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. ระบุชื่อชุมชน /องค์กรในชุมชน /สถานประกอบการ /ท้องถิ่นท่ีสังกัดอยู่ในพื้นท่ีของวิทยาลัยชุมชน 
 2. จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 3. แบบประเมินต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จการศึกษา 
     (1) มงีานทำ สามารถช่วยเหลือครอบครัว  
     (2) ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยหรือท้องถิน่  
     (3) การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร          

4. แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชน์ให้ชุมชน (เครื่องมือ D2) 
5. การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากหน่วยงานที่รับ

การยอมรับจากสังคมหรอืระดับชาติ         
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีชุมชนประเมินผูส้ำเร็จการศึกษาทำประโยชน ์ให้ชุมชน 
หรือสรา้งช่ือเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทัง้หมด 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
ในช่วงแรกของการศึกษา ต้องมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย  
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 
- ระบบการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
ไม่มรีะบบ 
และกลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เป้าหมายในการ
ดำเนินกิจกรรม
และกำหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 +  
มีการดำเนินการ
ตามเป้าหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 +  
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์ 
การดำเนินการ
ตามระบบและ
กลไกและให้
ข้อเสนอแนะ  

ผล 3 +  
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณา 
ว่าเกิดการพัฒนา 

ผล 4 +  
มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และมผีล 
การปฏิบัติทีด่ ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่  

- การสำเร็จการศึกษา 
 - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรม การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

หมายเหตุ  
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความ พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการทีด่ำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1  
 - การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวอย่างการคำนวณหลักสูตร 3 ปี  

ปีการศึกษา รับเข้า 
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
2560 100 100 80 78   
2561 120  120 105 98  
2562 120   120 112 102 
2563 110    110 104 
2564 100     100 
รวม 500 100 200 303 320 306 
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ตัวอย่าง การคำนวณอัตราการสำเร็จการศึกษา และการคงอยู่ 
 

ปีการศึกษา 

จำนวน
นักศึกษา
ทีรั่บเข้า 

(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (2) 

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา 2564 (3) 

อัตราคงอยู่ 

ของนักศกึษา 

(ร้อยละ) 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 
2562 2563 2564 

2560 100 78   22 78.00 78.00 
2561 120*  90 5 22 81.67 79.17 
2562 120*   97 18 85.00 80.83 
2563 110    6 94.55 - 
2564 100    0 100.00 - 

* มีนักศึกษาตกค้างที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ให้นับรวมในอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา) 

 
 

1. อัตราการสำเร็จการศึกษา  =    

 
ตัวอย่าง 
ปีการศึกษา 2560 =   = 78.00 
 
  
ปีการศึกษา 2561 =   = 79.17 
 
 
ปีการศึกษา 2562 =   = 80.83 
 
 

(2) 
(1) X 100 

 78  

100 
X 100 

 95  

120 
X 100 

 97  

 120 
X 100 
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2. อัตราการคงอยู่ =     

 
ตัวอย่าง 
ปีการศึกษา 2560 =   = 78.00 
 
 
ปีการศึกษา 2561 =   = 81.67 
 
 
ปีการศึกษา 2562 =   = 85.00   
 
 
ปีการศึกษา 2563 =   = 94.55  
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่ม ี
การรายงาน
ผลการ
ดำเนนิงาน 

• มี 
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

• มี 
การรายงาน
ผลการ
ดำเนนิงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คำอธิบาย 
ในตัวบ่งช้ี 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงาน  
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบ่งช้ี 
• มแีนวโน้มผล 
การดำเนินงานท่ีดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบ่งช้ี 
• มีแนวโน้ม 
การดำเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงานครบทุก
เรื่อง ตามคำอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
• มแีนวโน้มผล 
การดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 
• มผีลการดำเนินงานท่ี 
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน  
โดยมีหลักฐานเชงิ
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผูต้รวจ 
การประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล 
การดำเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

(1) - (3)  

    (1) 
X 100 

100 – 22 
100 

X 100 

120 – 22 
120 

120 – 18 
120 

X 100 

X 100 

110 – 6 
110 

X 100 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ ที่กำหนด และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน  ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และหรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ 
หรือวิทยฐานะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มรีะบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เป้าหมายในการ
ดำเนินกิจกรรม
หรือกำหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 +  
มีการดำเนินการ
ตามเป้าหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 +  
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให้
ข้อเสนอแนะ  

ผล 3 +  
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณาว่า
เกิดการพัฒนา 

ผล 4 +  
มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และมผีลการ
ปฏิบัติที่ด ี
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเปิดให้บริการได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกำกับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
กับนักศึกษาเป็นสำคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้าน
การวิจัย โครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเองในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมดที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มรีะบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เป้าหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 +  
มีการดำเนินการ
ตามเป้าหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 +  
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให้
ข้อเสนอแนะ  

ผล 3 +  
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณาว่า
เกิดการพัฒนา 

ผล 4 +  
มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และมผีลการ
ปฏิบัติที่ด ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน  

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 กระบวนการเรียนการสอน ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น  และมีการนำผล 
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน เพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

หลักสูตรอนปุริญญา 
 - การกำหนดผู้สอน 
 - การกำกับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตรและผล
การดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6 และ 7 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 - การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และ / หรือ การบริการทางวิชาการ  
และ /หรือการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

- การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

ไม่มรีะบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เป้าหมายในการ
ดำเนินกิจกรรม
และกำหนดระบบ
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 +  
มีการดำเนินการ
ตามเป้าหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 +  
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให้
ข้อเสนอแนะ  

ผล 3 +  
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณาว่า
เกิดการพัฒนา 

ผล 4 +  
มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และมผีลการ
ปฏิบัติที่ด ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ที่กำหนด 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญา  
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 4. มีรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 5. มีรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
 9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  
 12. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนนเต็ม 5.00  
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วิธีการคำนวณ 
   
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
(เครื่องมือ D3) โดยจำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบประเมิน อย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักศึกษาปีสุดท้าย/
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 
 2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 
(เครื่องมือ D4) โดยสถานประกอบการประเมินผู้สำเร็จการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 7 ข้อ 
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.7 การมงีานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ : ต้องผ่านข้อ 1 - 5 จึงจะได้คะแนน  

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาที่ได้ดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด 
X 100 



  

คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบันวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. 2565 41 

 

วิธีการคำนวณ 
1. นำผลการประเมินแต่ละข้อเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
2. ผลการประเมินในทุกข้อ ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ระดับคุณภาพ ระดับด ี

**เกณฑ์การประเมิน** 
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพและความ
พร้อมเชิงวิชาการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์  
 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ใหพ้ิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มรีะบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด
เป้าหมาย 
ในการดำเนิน
กิจกรรมหรือ
กำหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล 1 +  
มีการดำเนินการ
ตามเป้าหมาย
และระบบ กลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล 2 +  
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให้
ข้อเสนอแนะ  

ผล 3 +  
มีการปรับปรุงผล
การดำเนินการ
และพิจารณาว่า
เกิดการพัฒนา 

ผล 4 +  
มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
และมผีลการ
ปฏิบัติที่ด ี
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บทที่ 3 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยชุมชน เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
จากผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้           

ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ที ่2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (3 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลในชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริการวิชาการท่ีมุ่งแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การบริการวิชาการท่ีมุ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนวัตกรรมชุมชน 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
ให้กับนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการสร้าง 
 มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (1 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
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องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถสะท้อนคณุภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

วิธีการคำนวณ  
  
คะแนนท่ีได้  = 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 
 

ผลรวมของคะแนนผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 

ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
  วิทยาลัยชุมชนถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน และมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ประจำตำแหน่งข้าราชการครูในวิทยาลัยชุมชนทำการศึกษาวิจัย 
เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือนำไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  ดังนั้นการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะจึงเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ประจำตำแหน่งข้าราชการครูตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน  

การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชนดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการที่มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะตั้งแต่ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญ ครู
เชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 คิดคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  

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

ตัวอย่างการคำนวณ 
 วิทยาลัยชุมชนมีข้าราชการครูทั้งหมด จำนวน 13 คน เป็นครูชำนาญการ จำนวน 7 คน  

ครูชำนาญการพิเศษจำนวน 1 คน 

วิธีคิด ร้อยละของครชูำนาญการขึ้นไปเทียบกับจำนวนข้าราชการครูทั้งหมด = (8/13) X 100 = 61.54 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 = 3 คะแนน  เทียบ (61.54/75) X 3  = 2.46 
           ร้อยละของครูชำนาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69  

อยู่ระหว่างร้อยละ 10 – 30 = 1 คะแนน 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์รอ้ยละของครูชำนาญการพิเศษไม่ถึงร้อยละ 10 จึงเท่ากับคะแนน 0 

          ดังนั้น คิดค่าคะแนนให้ได้เท่ากับ 2.46 + 0 = 2.46 
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หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการก่อตั้งเกิน 7 ปีขึ้นไป 
      2. การนับจำนวนข้าราชการครูให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
  - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
  - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
  - กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได ้
      3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูในสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้น
ใหม ่ให้ใช้ชื่อตำแหน่งตามประกาศฯ นั้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วิทยาลัยชุมชนต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาทีส่ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา 

ตามมาตรฐานเกณฑ์การพัฒนานักศึกษาที่กำหนดให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่กำหนดโดยวิทยาลัยชุมชน 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
(3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการดำเนินงานการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครั้ง

ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ตัวบง่ชี้ที่ 2.1  คุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยชุมชน 
หรือชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 วิทยาลัยชุมชนต้องดำเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การแก้ปัญหาในชั้นเรียน การวิจัยสถาบัน และการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่แสดงให้เห็นว่างานวิจัยมีคุณภาพและสามารถนำเอาผลการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ในการพัฒนาคุณภาพสถาบันวิทยาลัยชุมชน สังคม ชุมชน หรื อ
ประเทศชาติ ให้สอดคล้องกับปรัชญา และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

เกณฑม์าตรฐาน 
 1. การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนมาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนหรือพันธกิจอ่ืน ๆ 
 2. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีจัดทำให้ชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนดำเนินการร่วมกับชุมชน 
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนนั้น ๆ หรือขยายผลและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

4. บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ  

5. ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 
หรือนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือบทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

หมายหตุ: แนวทางการการให้คะแนนเกณฑ์ข้อ 5 ต้องมีเอกสารรับตอบรับการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือการคุ้มครองสทิธิของงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์แล้ว (ไม่ใช่เอกสารการยื่นขอ) ส่วนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการต้องได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในฉบับ
ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ประเมินคุณภาพฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้  
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ในวิทยาลัย
ชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาลัยชุมชน  

วิธีการคำนวณ 
 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนต่อจำนวนข้าราชการครู 
 
 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนข้าราชการครูเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 15,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

หมายเหตุ  
 1. จำนวนข้าราชการครูให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของวิทยาลัยชุมชนที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี
ที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนข้าราชการครู 
 4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รบัทุนโดยวิทยาลัยชุมชนหรือสถาบันวิทยาลัยชุมชน แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอก 
จำนวนข้าราชการคร ู
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ตัวบ่งช้ีที่  2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของสถาบันการดำเนินการตาม

พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

วิธีการคำนวณ 

 
 
จำนวนงานวิจัยฯ      =  
 

หมายเหตุ 
 1. งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย วิจัย
สถาบัน วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น รายได้ชุมชนเพิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฯลฯ 
 2. การนับจำนวนข้าราชการครูให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
แต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
      - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
      - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
 - กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 
 3. การนับจำนวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน จะต้องเป็น
งานที่ผ่านการพิจารณาในช่วงเวลาของปีที่ประเมนิตามปีงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมิน 
      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่มีผลงานแล้วเสร็จ และนำไปใช้

ประโยชน์กับชุมชน 
      2. จำนวนข้าราชการครูทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา 

จำนวนงานวิจัย นวตักรรม หรืองานสร้างสรรคภ์ายใต้บริบท 
ของวิทยาลัยชุมชนท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

จำนวนข้าราชการคร ู
 

X 100 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลในชุมชน 

ชนิดตัวบง่ช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
วิทยาลัยชุมชนมีแผนงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะการ Re-skills,  
Up-skills หรือ New-skills เพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคคลในชุมชน ซึ่งอาจมีการร่วมมือกับเครือข่าย โดยการ
สำรวจความต้องการของบุคคลในชุมชน ร่วมออกแบบหลักสูตรและวางแผนการพัฒนาบุคคลในชุมชน 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ การสะท้อนผลการดำเนินงาน และติดตามผลการนำ
ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลในชุมชนที่เกิดขึ้นจากสำรวจความต้องการ 

และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาตามแผน 
2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่เน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง 
3. ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะที่เปลี่ยนแปลง 
4. ติดตามการนำความรู้ไปใช้ และสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง 
5. มีความสำเร็จของแผนด้านการเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การบริการวิชาการที่มุ่งแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วิทยาลัยชุมชนมีแผนงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการแก้ปัญหาชุมชน (Problem-based) หรือการบริการเชิงพ้ืนที่ (Area-
based) ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบร่วมกับวิทยาลัยชุมชน หรืออาจมีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงานด้วย 
โดยร่วมมือจัดทำแผนการแก้ปัญหา หรือจัดทำแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องกับ
แผนงานขององค์กรหรือหน่วยงานในชุมชน ดำเนินการออกแบบ วางแผน ร่วมดำเนินงาน ประเมินผล สรุปผล
และสะท้อนคิดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. วิทยาลัยชุมชนร่วมกับชุมชนกำหนดแผนบริการวิชาการด้านการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
2. ดำเนินงานร่วมกันแก้ปัญหาหรือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 
3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. มีความสำเร็จของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
5. สะท้อนผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา และเผยแพร่สู่ชุมชน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  การบริการวิชาการที่มุ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนวัตกรรมชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วิทยาลัยชุมชนมีแผนงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยร่วมมือกับชุมชนหรืออาจมีเครือข่าย ในการสร้างผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมชุมชน โดยการสำรวจความต้องการ หรือเป้าหมายการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนวัตกรรม
ชุมชน ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ผลิตหรือสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือนวัตกรรมชุมชน ทดลองช่องทาง
ตลาดของผลิตภัณฑ์หรอืหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม การจัดจำหน่าย การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์หรือการ
นำนวัตกรรมไปใช้  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. สำรวจความต้องการของชุมชนที่บุคคลหรือชุมชน ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนหรือนวัตกรรมชุมชน 
2. ร่วมออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือนวัตกรรมชุมชน  
3. ทดลองช่องทางตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
4. ประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายของการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือนวัตกรรมชุมชน 
5. บุคคลในชุมชนที่เข้ามาร่วมโครงการมีรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนำ

นวัตกรรมชุมชนไปใช้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
    วิทยาลัยชุมชนมุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง 
ความหมายและคุณค่าร่วม ภูมิปัญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีจุดเน้นที่
แตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสังคมแต่ละพ้ืนที่ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมโดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

     (1) การใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศกึษา 
     (2) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดทำแผนด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทุนวัฒนธรรมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

3. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจ ในการเสริมสร้างการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือภูมปิัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมลูค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภู มิปัญญาท้องถิ่น 
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ต่อสาธารณชน 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ 
นักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การสร้างคุณค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา หมายถึง การนำศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  ความเชื่ อ  และคตินิ ยม  รูปแบบต่ าง ๆ  มาใช้ ในการพัฒ นานั กศึกษาให้ เกิดการพัฒ นา  
มีสมรรถนะและบุคลิกภาพใหม่ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันในศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาที่นำมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา 
2. กำหนดเป้าหมายและแผนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เน้นการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ

นักศึกษา 
3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้ นการสร้างคุณค่าเพ่ิม

ให้กับนักศึกษา 
4. ติดตามและประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายของการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ 
5. สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับ

นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการสร้ามูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่สินค้าหรือบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ หรือคตินิยม มาใช้เป็นหลักในการจัดระบบการพัฒนาสินค้าหรือบริการ 
ทำให้เกดิมูลคา่เพ่ิมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ หรือคตินิยมที่จะนำมาใช้ 
2. ร่วมออกแบบระบบการพัฒนาสินค้าหรืองานบริการ 
3. ดำเนินการตามระบบการพัฒนาสินค้าหรืองานบริการ 
4. นำระบบการพัฒนาสินค้าหรืองานบริการไปใช้ หรือทดลองช่องทางการตลาด 
5. ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสินค้าหรืองานบริการ และนำเสนอสภาวิทยาลัย
ชุมชนเพ่ือขอข้อมูลป้อนกลับ ก่อนปรับปรุงงานสินค้าหรืองานบริการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหารของวิทยาลัยชุมชนเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่และชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา และการดำเนินงานของ
สถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง 
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน และพัฒนาไปสู่

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (ถ้ามี) 
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกประเทศ 

 8. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง



  

คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบันวทิยาลยัชุมชน พ.ศ. 2565 58 

 

ของการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

9. ประยุกตใ์ช้หรือการสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดำเนินการตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

8 - 9 ข้อ 
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บทที่ 4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนดำเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา รวม 5 องค์ประกอบ 10 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการศึกษา (3 ตัวบ่งช้ี) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย (3 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

       ทีน่ำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

       ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ (1 ตัวบ่งช้ี) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 1 การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

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

วิธีการคำนวณ  
 
คะแนนท่ีได้  = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบ 

 

ผลรวมของผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยชุมชน
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู 

ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอนุปริญญาถือเป็นการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยชุมชนในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาวิจัย 
เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น วิทยาลัยชุมชน จึงควรมีอาจารย์
ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครู
เชี่ยวชาญพิเศษ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน 
  ร้อยละของข้าราชการครูที่ มีวิทยฐานะตั้งแต่ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครู
เชี่ยวชาญพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 คิดคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  

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

วิธีการคำนวณระดับสถาบัน  
 
คะแนนท่ีได ้ =            

ตัวอย่างการคำนวณ 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้าราชการครูจำนวน 13 คน  

เป็นครูชำนาญการจำนวน 7 คน 
 ครูชำนาญการพิเศษจำนวน 1 คน 

วิธีคิด ร้อยละของครูชำนาญการขึ้นไปเทียบกับจำนวนข้าราชการครูทั้งหมด = (8/13) X 100 = 61.54 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 = 3 คะแนน เทียบ (61.54/75) X 3 = 2.46 
           ร้อยละของครูชำนาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69  

อยู่ระหว่างร้อยละ 10 – 30 = 1 คะแนน 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละของครูชำนาญการพิเศษไม่ถึงร้อยละ 10 จึงเท่ากับคะแนน 0 

          ดังนั้น คิดค่าคะแนนให้ได้เท่ากับ 2.46 + 0 = 2.46 

จำนวนขา้ราชการครูทีม่ีวิทยฐานะ 
จำนวนข้าราชการครูทั้งหมดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน X 100 
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หมายเหตุ : 1. ข้อมูลของข้าราชการครูเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการก่อตั้งเกิน 7 ปีขึ้นไป 
      2. การนับจำนวนข้าราชการครูให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
          - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึน้ไป ให้นับเป็น 1 คน 
          - กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
     - กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 
      3. หากมีประกาศฯ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูในสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นใหม่ ให้ใช้ชื่อตำแหน่งตาม
ประกาศฯ นั้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีนโยบายและแผนการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุ มชน สอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเกณฑ์การพัฒนานักศึกษาที่กำหนด 
ให้ครบถว้น ดังนี้ 
  (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
  (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนด้านการดำเนินการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม 
 3. กำกับติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดโดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
 4. นำผลการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณา 
 5. นำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และกำกับติดตามผลลัพธ์ 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติวิทยาลัยชุมชนที่มีนักศึกษาผลงานดีเด่นระดับชาติ 
หรือนานาชาติ   

เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตวับ่งชี ้
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่มคุีณภาพโดย
มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนที่กำหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
      - ให้คำปรึกษา 
       - แหล่งค้นคว้าข้อมูล 
      - จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดตีพิมพ์
เผยแพร่ การจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทีม่ีผลงานวิจัยดีเด่น 
 3. จดัสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  
ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการยกย่องอาจารย์ประจำที่มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

6. มีระบบและกลไก เพ่ือใช้ในการจดลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  งบประมาณในการดำเนินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น 
สถาบันจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกวิทยาลัยชุมชน 

 

ผลรวมของคะแนนผลงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบาย 
การวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนเป็นพันธกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ

ของสถาบัน การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถพิจารณาได้จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่มีคุณภาพภายใต้บริบทของวิทยาลัย
ชุมชน  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 

 

 

 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค ์
ที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของทุกวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผลการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการนำความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง หมายถึง ผลของโครงการที่วิทยาลัย

ชุมชนแต่ละแห่งดำเนินการ เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกทางด้านต่าง ๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ องค์ประกอบการบริการทางวิชาการกำหนดไว้ ดังนี้ 

1. โครงการหรือกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะโครงการ (Project- based) 
หรือการบริการเชิงพ้ืนที่ (Area - based) หรือใช้โจทย์หรือปัญหาเพื่อแก้ปัญหาชุมชน (Problem- based)  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
3. การบริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ

บริการวิชาการ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายในการให้บริการทางวิชาการให้กับทุกวิทยาลัยชุมชน
อย่างเป็นระบบ และกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนดไว้ 
 2. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการทางวิชาการและกำกับติดตามความสำเร็จของการ
บริการทางวิชาการให้เป็นไปตามแผน 
 3. มีการจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการด้านบริการทาง
วิชาการ 
 4. ผลการประเมินการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 5. นำผลการดำเนินการด้านบริการทางวิชาการในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา
และนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1  ผลการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
    สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่ งมั่นเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ซึ่งหมายถึง ความหมายและคุณค่าร่วม ภูมิปัญญา และการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ซึ่งมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและบริบทของสั งคมแต่ละพ้ืนที่ การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ดังนี้ 

     (1) การใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการพัฒนานักศึกษา 
     (2) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการกำหนดนโยบายและกำกับให้มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมที่วิทยาลัยชุมชน
กำหนดไว้ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตามความสำเร็จของการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผน 

3. มีการกำกับติดตามให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรมอย่างน้อยวิทยาลัยชุมชนละ 1 เรื่อง 

4. ผลการประเมินการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทุนวัฒนธรรมของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการดำเนินการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากทุนวัฒนธรรม ในแต่ละวิทยาลัยชุมชนเสนอสภาสภาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และนำข้อเสนอแนะ
จากสภาวิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินการต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนของแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 6. จัดทำและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานในและ/หรือภายนอกประเทศตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

 8. ส่งเสริมให้ความรู้ กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยชุมชนและสถาบันมีการดำเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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9. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีคุณภาพ อย่างน้อยครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจที่เชื่อมโยงทุก
หน่วยงานเพ่ือการบริหารงานและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 -3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 – 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

8 - 9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีการกำกับ ติดตาม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และวิทยาลัย รวมทั้งมีผลการดำเนินในแต่ละพันธกิจว่ามีการบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

วิธีการคำนวณ 
 
คะแนนท่ีได ้ =            

 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาลัยของทุกวิทยาลัยชุมชน 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับวิทยาลยัของทุกวิทยาลัยชุมชน 
จำนวนวิทยาลัยชุมชนท้ังหมด 
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บทที่ 5 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ระดับหลักสูตร 
 มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์กระกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 
  องค์ประกอบที่ 2  ผู้สำเรจ็การศึกษา 
  องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ     ที่เกี่ยวข้อง จำนวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับประเภทของแต่ละหลักสูตร หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์
ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 
ดังแสดงตามภาพตอ่ไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย  =  
 

หมายเหตุ : องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
มีผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน จึงคำนวณคะแนนรวมเฉลี่ยพิจารณาจากองค์ประกอบท่ี 2 - 6 เพียง 9 ตัวบ่งช้ี 

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ 
9 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง     หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสตูร = 0.01 – 5.00 หมายถึง      หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน  

และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน 1 ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิทยาลัยชุมชน/
สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตร โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับ
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบที่ 

2- 6 

2 
- 
 

- 
 

2.1, 
2.2 

  

3 2 
3.1, 
3.2 

    

4 1 4.1     

5 3 5.1 
5.2, 
5.3 

   

6 1  6.1    
รวม 9 4 3 2   

ผลการประเมิน      
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น  
1.  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา  
1.  
2.  
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2. ระดับวิทยาลัยชุมชน 
การประเมินระดับวิทยาลัยชุมชนจะสะท้อนผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 พันธกิจ รวมทั้ง

ระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เป็นข้อมูลใน การ
ปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับวิทยาลัยชุมชน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดำเนินการต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดมีาก 

1 3 1.2 1.3 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   

3 3 
 3.1    
 3.2    
 3.3    

4 3 
 4.1    
 4.2    
 4.3    

5 1  5.1    
รวม 13 2 9 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1-องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น  
1.  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา  
1.  
2.  
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3. ระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 การประเมินระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะสะท้อนผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้ง 4 
พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารได้นำไปใช้เป็นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงพฒันาตามตารางต่อไปนี ้

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบันวิทยาลยัชุมชน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดำเนินการต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดมีาก 

1 3 1.2 1.3 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3    
3 1  3.1    
4 1  4.1    
5 2  5.1 5.2   

รวม 10 2 5 3   
ผลการประเมิน      

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที ่1 - องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น  
1.  
2.  

 

จุดที่ควรพัฒนา  
1.  
2.  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ซ 
 
รายนามสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
นายกสภาสถาบัน   นางสิริกร มณีรินทร์ 
อุปนายสภาสถาบัน   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กรรมการ    รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 
นายศิริชัย สาครรัตนกุล 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา 

     นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 
     นายธนภณ วัฒนกุล 
     ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

     (นายนำชัย กฤษณาสกุล)   
      นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล 
     นายยุทธนา พรหมณี 

นายทิวากร เหล่าลือชา 
     นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ 
เลขานุการ    นายเจริญชัย วงษจ์ินดา 
ผู้ช่วยเลขานุการ    นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
     นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง    
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ภาคผนวก ฌ 
 
รายนามสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประธานสภาวิชาการ   รองศาสตราจารย์เปรื่อง กจิรัตน์ภร  
กรรมการ    ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
     (นายนำชัย กฤษณาสกุล) 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สัญชัย จตุรสิทธา 
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญทิพย์ สิริธรังศรี 
     รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร 
     รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล 
     รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ 

นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ 
     นางกรรณิกา สุภาภา 
     นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 
เลขานุการ    รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     (รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก) 
ผู้ช่วยเลขานุการ    นางสาววิภาดา ศิริวัฒน ์
     นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์ 
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ภาคผนวก ญ 
รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประธานกรรมการ   รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล    
อนุกรรมการ    ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     (นายนำชัย กฤษณาสกุล) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล    
รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก 

     นางกรรณิกา สุภาภา 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์  

นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 
     นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ์ 

นายชัยพร พุ่มประพาฬ 
    นายอิศรา จันทิมางกูร    

     นางสาววิภาดา ศริวิัฒน์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ  นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล 
ผู้ช่วยเลขานุการ    นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ 

 


