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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 
 

บทนํา 
วิทยาลัยชุมชนเปนการดําเนินงานภายใตหลักการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ  พ .ศ. 2542  
ที่มุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต โดยมี
กฎหมายที่รองรับการดําเนินงานคือ กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 การดําเนินงานต้ังแตป 2545 ถึงปจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 20 แหงกระจายอยูทั่ว
ประเทศใน 20 จังหวัด สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ดําเนินการตามนโยบายรัฐ  
   การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตองไมไหลเขาสูการศึกษากระแสหลัก ซึ่งเปนความลมเหลว
ในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศที่เนนการตอบสนองตอคานิยมในเรื่องปริญญามากกวาเนนการนําความรู
และทักษะไปพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาสังคม  เปนการตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาและ
นโยบายที่สําคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนที่จําเปนตองขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่เปนความคาดหวังตอวิทยาลัยชุมชน ไดแก จุดเนนตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ที่กําหนดใหวิทยาลัยชุมชนมีจุดเนนมุงสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน การพัฒนาที่ย่ังยืน ดูแลแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร การเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาและเติมเต็ม
ศักยภาพบุคคลและนโยบายคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนที่กําหนดใหวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งและตรึงคนอยูในพื้นที่ เพื่อผลักดันใหไปสูสังคมแหงการเรียนรู ตอบสนอง
กลุมเปาหมายหลักที่เปนประชากรวัยแรงงาน (Non Age Group) และผูดอยโอกาสการศึกษา โดยจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของผูเรียนใหคิดเปน ทําเปนและสราง
ปญญาและจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมในเรื่องที่ชุมชนตองการและเสริมสรางใหเกิดนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสังคมดวยการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิตและสรางศักยภาพของคน เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาชุมชน 
 

ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน 
   วิทยาลัยชุมชนมีภารกิจในการจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการและบริบทของชุมชน 
กระบวนการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและการนําไปใชประโยชนจริง รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูของรัฐ
และเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด เนนเครือขายความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ และมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ประชาชนมีสวนรวมสูงทั้งดานการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การกําหนดหลักสูตร การรวมเรียนรวมสอน 
และรวมใชผลผลิต โดยมีสภาวิทยาลัยชุมชนแตละจังหวัดที่มีองคประกอบจากภาคสวนตาง ๆ เปนกรรมการ 
การดําเนินงานดังกลาวเปนรูปแบบใหมของการจัดการศึกษา ซึ่งไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณที่สนองประโยชนของประชาชนสูงสุด  ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางความ
มั่นใจใหกับชุมชนและสังคมวาไดจัดการศึกษาตามหลักการที่กําหนด และเพื่อเปนขอมูลตอสาธารณชน 
   วิทยาลัยชุมชนไดพัฒนาเกณฑการประกนคุณภาพภายในมาไดระยะหน่ึง จากเดิมตัวบงช้ีและ
เกณฑการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน ประกอบดวย 10 กระบวนการ 104 ตัวบงช้ี ตอมา
ปรับปรุงเปน 10 กระบวนการ 37 ตัวบงช้ี ซึ่งเมื่อนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแลว พบวา 
ตัวบงช้ีมีจํานวนมากเปนภาระในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน อีกทั้ง ตัวบงช้ีบางตัวไมสอดคลองกับบริบท
ของวิทยาลัยชุมชนตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวและการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จึงมีความ
จําเปนตองปรับปรุงตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนใหตรงกับบริบท
ของวิทยาลัยชุมชน ที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งใหกับชุมชน 
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1. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

1.1 หลักการ 
  การพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชนมีหลักการสําคัญ  

6 ประการคือ 
1) ตัวบงช้ีพัฒนาข้ึนภายในองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่มีความครอบคลุมพันธกิจ 4 ประการ

ของการอุดมศึกษาและพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบงช้ีตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) โดยมีหลักการสําคัญคือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
แกสถานศึกษา 

3) ตัวบงช้ีประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธโดยตัวบงช้ีผลผลิตและผลลัพธ
จะมีทั้งที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนและตัวบงช้ีที่ สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั้งน้ีเพื่อความเช่ือมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพือ่รองรบั
การประเมินภายนอกของ สมศ. 

4) ตัวบงช้ีที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ก วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปนสถาบันที่
เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน ซึ่งบริหารจัดการ
โดยชุมชน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยน
อาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอด
ชีวิต อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน 

5) ตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึน จะประเมินตามบริบทของวิทยาลัยชุมชนทั้งในดานการจัดการเรียนการ
สอน การฝกอบรมดานวิชาการวิชาชีพ การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการวิจัย ที่เนนชุมชนหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐานหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบันหรือชุมชนภายนอก  

6) จํานวนตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงช้ีข้ันตํ่า วิทยาลัยชุมชนสามารถเพิ่มเติม 
ตัวบงช้ีและเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของแตละวิทยาลัยชุมชน 

 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบงชี ้
1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารทีเ่กี่ยวของไดแก 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2556) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน 

ระดับอนุปรญิญา พ.ศ. 2545 
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7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2545 

8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 

9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
10)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
11) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 
12) มาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยชุมชน สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)(สมศ.) 
13) นโยบายของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

 1.2.2  วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา
ตัวบงช้ี โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธโดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและของวิทยาลัยชุมชน เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงช้ี เพื่อใหสามารถ
วัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่นๆไดครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภทคือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพและตัวบงช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดคะแนนการประเมินตัวบงช้ี
เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอได
คะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 
 2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงช้ีจะกําหนดคา
รอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว กรณีที่ 
 ตัวอยางการคํานวณ  
 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีได 
 รอยละ 75.51  ดังน้ันคะแนนที่ได = (75.51/100) X5 = 3.78   
 ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนงโดยการปดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ตามหลกัการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 เปนตนไปปดข้ึน) เชน 
  72.364 เปน 72.36 
  3.975 เปน 3.98 
 1.2.4 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมได
ดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 
   คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 
   คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
   คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
   คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
   คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2. คําชี้แจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบงชี้ไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 
 1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนเปนการประเมินระดับสถาบัน แตละวิทยาลัย
จะตองใชตัวบงช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
 2) การประเมินทุกตัวบงช้ีเปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงช้ีที่ 1.1 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนอาจเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนน้ันจะตองระบุใหชัดเจน
และตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเน่ืองโดยใช พ.ศ. ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่
ประเมิน สําหรับตัวบงช้ีของ สมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ.กําหนด 
 3) การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
  9 - 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
  6 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
  นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
 
3.นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้ 

ครูประจํา  หมายถึง ผูสอนหรือครูที่ เปนขาราชการครูของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการตําแหนงอาจารยผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ผูสอนและครูอัตรา
จางที่มีสัญญาจางต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป 

อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยชุมชนแตงต้ังใหทําหนาที่สอน โดยรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนตลอดรายวิชา (ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป) ในปการศึกษาน้ันอยางนอย 1 รายวิชา 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษาซึ่งวิทยาลัยชุมชนจะ
กําหนดตําแหนงใหมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิของชุมชน หมายถึง ปราชญชาวบาน หรือ ผูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทางเปนที่
ประจักษและเปนที่ยอมรับของชุมชน 

ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่วิทยาลัยชุมชนจัดข้ึน 

ผูผานการฝกอบรม หมายถึง ผูผานการพัฒนาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณ
อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู 

วิทยากรฝกอบรม หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความรูเฉพาะทางที่สภาวิทยาลัยชุมชนแตงต้ังใหทํา
หนาที่เปนผูฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะ เสริมสรางประสบการณอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ
ตองการของชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนต้ังอยู  

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบดวย ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและผูแทน
หอการคาไทย  และกรรมการวิทยาลัยชุมชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยตอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยที่สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 
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3. กําหนดแนวทาง ประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหวิทยาลัยจัดระบบเครือขายในการบริหารการ 
จัดการศึกษา 

4. ออกระเบียบและขอบังคับของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและอาจมอบใหวิทยาลัยเปนผูออก
ระเบียบและขอบังคับสําหรับวิทยาลัยน้ันเปนเรื่องๆไปก็ได 

5. พิจารณาเสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัยตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกวิทยาลัย 
7. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และสงเสริมการจัดต้ังกองทุนวิทยาลัย

ชุมชน 
8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

สภาวิทยาลัยชุมชน หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนที่มาจากการสรรหา 
ประกอบดวย ผูแทนจากองคกร หรือจากหนวยงานในทองถ่ิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ 
หลากหลายสาขา ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดการศึกษาและเปนผูมีอุดมการณ ศรัทธาในหลักการของ
วิทยาลัยชุมชน 

สภาวิชาการ หมายถึง องคคณะบุคคลที่มีความเช่ียวชาญงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ มี
อํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสภาวิทยาลัยและผูอํานวยการวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน คุณภาพการศึกษา การเปดสอนสาขาวิชา การเปดหลักสูตร และการดําเนินงานของหนวยจัด
การศึกษา 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคในบริบทของวิทยาลัยชุมชน หมายถึง งานวิจัย วิจัยสถาบัน วิจัยในช้ันเรียน
(Classroom Research) วิจัยชุมชน (Community Research) โดยตองนําเสนอผานผูทรงคุณวุฒิของชุมชน 

การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
วิทยาลัยชุมชน หรือเปนการใหบริการที่จัดในวิทยาลัยชุมชน หนวยจัดการศึกษา สถานประกอบการณและ
ชุมชน โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนแตละแหง 

เอกลักษณ  หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นลักษณะโดดเดนเปนหน่ึงของ
สถานศึกษา 

แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือสู
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของวิทยาลัยชุมชน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
นักศึกษา ผูรับการฝกอบรม ผูรับบริการ ผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไม เปน
ทางการ คณะกรรมการตางๆ ที่กํากับดูแลวิทยาลัยชุมชนในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ 
องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ผูเสียภาษี ผูกําหนด
นโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
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แผนกลยุทธ  หมายถึง แผนระยะยาวของวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัย แผนกลยุทธประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆควรคลอบคลุมทุกภารกิจของวิทยาลัย มีการ
กําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธโดยนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปเปน
แผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหมีการดําเนินงานไดจริงตามกลยุทธ มีรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ตองดําเนินการในปน้ันๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ี
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ หรือโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ันรวมทั้งมีการระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอยางไรบางเพื่อใหไดผล

ออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเลคทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลและการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห
เพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําไปสงยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การ
บริหาร หรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกรมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง  
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลปฏิบัติงานในระดับช้ันนําเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่
ชัดเจนมีกระบวนการการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
การพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการการปฏิบัติงานโดยเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆและสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation)คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสยี
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจใน
การใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมตางๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบคุคลที่
ไดประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งไมมีขอคัดคานที่ ยุติ
ไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 

4. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน 
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ(มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 1.1 :  กระบวนการพฒันาแผน 
 องคประกอบท่ี 2  การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา(มี 7 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
  ตัวบงช้ีที่ 2.2 : ระดับคุณภาพของผูสอน 
  ตัวบงช้ีที่ 2.3 : วิทยฐานะของขาราชการคร ู
  ตัวบงช้ีที่ 2.4 : ระบบการพฒันาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบงช้ีที ่2.5 : หองสมุดอปุกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรยีนรูในวิทยาลัย 
           และหนวยจัดการศึกษา 
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  ตัวบงช้ีที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบงช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
           ผูสําเรจ็การศึกษา 
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย (มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรคบนพื้นฐานของ 
           ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกชุมชน (มี 1 ตัวบงช้ี) 

  ตัวบงช้ีที่ 5.1 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชน 

 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ (มี 4 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาวิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
  ตัวบงช้ีที่ 7.2 : การพฒันาสงัคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  
  ตัวบงช้ีที่ 7.3 : การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
  ตัวบงช้ีที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
 องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (มี 1 ตัวบงช้ี) 
  ตัวบงช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาประเภทหน่ึง (กลุม ก วิทยาลัยชุมชน) มีพันธกิจหลัก 
คือ การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
เรียนรูและทักษะชีวิต งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาของชุมชน  
การบริการทางวิชาการตอชุมชน และมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

   การดําเนินงานตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน  อยางมีคุณภาพในการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน    ดังน้ันวิทยาลัยชุมชนตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 
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เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนโดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน กฎหมายที่เกี่ยวของและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธครบทุกพันธกิจคือดานการเรยีนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

4. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํป

อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา 
6. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของสภาวิทยาลัยชุมชนไปปรับปรงุแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

องคประกอบท่ี 2 การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศนพันธกิจ
และความพรอมของวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของชุมชน มีการ
ประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาํหนดโดยคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑที่เกี่ยวของ 
4. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 

2 และขอ3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ตัวบงชีท่ี้2.2 : ระดับคุณภาพของผูสอน 

ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้: ผูสอนของวิทยาลัยชุมชนมี 2 ประเภท คือ ครูประจําของวิทยาลัยชุมชน และอาจารยพิเศษ
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณที่สอดคลองกับรายวิชาที่สอน 
และมีการกําหนดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของผูสอนทุกรายวิชาและทุกภาค
การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน  :  

 จํานวนครูผูสอนในทุกหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาโดยเทียบ

คุณภาพรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : วิทยฐานะของขาราชการครู  

ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้ : วิทยาลัยชุมชนถือเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามความตองการของชุมชน และมี
ความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหขาราชการครูในวิทยาลัยชุมชนทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค
ความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ืองเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนในทองถ่ิน  ดังน้ันการดํารงตําแหนงวิทยฐานะจึงเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของ
ขาราชการครูตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน  
               การดํารงตําแหนง วิทยฐานะของขาราชการครูของ วิทยาลัยชุมชน เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กําหนดใหขาราชการครูของ
วิทยาลัยชุมชนดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษครูเช่ียวชาญและครู
เช่ียวชาญพิเศษ 

เกณฑมาตรฐาน :  
 รอยละของขาราชการครูที่มีวิทยฐานะต้ังแตครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครู
เช่ียวชาญพิเศษ รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 คิดคะแนนเทากับ 3 คะแนน หากไมถึงรอยละ75 ใหเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
 หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ อยูในระหวางรอยละ 5 – รอยละ 20 
จะเพิ่มอีก 1 คะแนน 
 หากมีครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ รอยละ 20 ข้ึนไปจะเพิ่มอีก 2 คะแนน 
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ตัวอยางการคํานวณ 

 วิทยาลัยชุมชนมีขาราชการครูทั้งหมดจํานวน 13 คน เปนครูชํานาญการ จํานวน 7 คนครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 คน 

 

วิธีคิด รอยละของครูชํานาญการข้ึนไปเทียบกับจํานวนครูทั้งหมด = (8/13) X 100 = 61.54 
           ไมนอยกวารอยละ 75 = 3 คะแนน  เทียบ (61.54/75) X 3  = 2.46 
           รอยละของครูชํานาญการพิเศษ =(1/13) X 100= 7.69 = 1 
ดังน้ันคิดคาคะแนนใหไดเทากับ 2.46 + 1 = 3.46 
 

หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุการกอต้ังเกิน 7 ปข้ึนไป 
     2. การนับจํานวนขาราชการครูใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาครปูระจําและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้: การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาครู
ประจําอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน
นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของวิทยาลัย     

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุน ที่สงเสริมหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ    
2. ครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ตามแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
3. มีการติดตามใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
4. มีการจัดสวัสดิการเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนใหสามารถทาํงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณใหกับครปูระจําและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหครู

ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาครูประจําและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาครูประจําและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 4  เชนผลการประเมินหรือผลการสํารวจความ

คิดเห็นของครูประจําและบุคลากรสายสนับสนุนดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และการสรางขวัญ
กําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 :  หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรูในวิทยาลยัและหนวยจัดการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

คําอธบิายตัวบงชี ้:  นอกเหนือจากการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชนสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆการบริการดานงานทะเบียน เปนตนนอกจากน้ันยังจําเปนตองมี
สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเชนสิ่งแวดลอมในวิทยาลัยหรือ
หนวยจัดการศึกษา สถานที่เรียนรูสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการใหบริการดานอาหารบริการดานอนามัย
เบื้องตน เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการจัดบรกิารสือ่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหแกใหนักศึกษาเพือ่ประโยชนในการเรยีนรู 
2. มีบริการหองสมุดของวิทยาลัย มีระบบการสืบคนสิ่งเรียนรูภายในหองสมุดและมีการใหคําปรึกษา

การใชงานแกนักศึกษา 
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมและพรอมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดอุปกรณการศึกษาหรือมีบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และมีการติดตาม
ความเหมาะสมความพรอมดานกายภาพของหนวยจัดการศึกษา หรือหองเรียนหรือสถานที่เรียนรูภายนอก และ
มีบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา (ถาม)ี 

4. มีบริการดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งในวิทยาลัย หนวยจัดการศึกษา 
หองเรียนหรือสถานที่เรียนรู 

5. มีระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบวิทยาลัยและมีการจัดการสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย
อยางนอยในเรื่องประปาไฟฟาและการจัดการขยะ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1 - 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ  2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ  4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอที่ 3 หากวิทยาลัยไมมหีนวยจดัการศึกษาหรือสถานที่เรียนรูภายนอก ไมตองประเมิน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ยืดหยุนโดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบันหรือชุมชนภายนอกมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรู
ของนักศึกษาเชนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อ
สรางประโยชนใหแกนักศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชน  

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนนักศึกษาเปนสําคัญทุกหลกัสูตร 
2. ทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดจัดทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐบนพื้นฐานภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพื่อสรางประโยชนใหแกนักศึกษา ทองถ่ินและชุมชน  
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจ แตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินในขอ 5 และนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรอบถัดไป 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาหมายถึงคุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ประกอบดวย 2 สวนคือคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละ
หลักสูตรคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติม ี5 ดานไดแกดานคุณธรรมจริยธรรมดานความรูดาน
ทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของชุมชน
ผูใชงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใชหรือมีลักษณะ
เพิ่มเติมไดเชนการบริหารจัดการการเปนผูใฝรูใฝเรียนการกาวทันวิทยาการความสามารถในการประยุกตความรู
กับการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑมาตรฐาน : 

 1. มีการสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ตามความตองการของชุมชนผูใชงาน
หรือสถานประกอบการ ทุกหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามความตองการของ
ชุมชน ผูใชงานหรือสถานประกอบการ 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณทีเ่อือ้ตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 
 4. มีการฝกงานของนักศึกษาทุกคนในสถานฝกงานที่สัมพันธกับสาขาวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
และมีระดับผลการเรียนในระดับไมนอยกวาB ไมนอยกวารอยละ80ของจํานวนนักศึกษาที่ฝกงาน 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามขอ 3 และขอ 4  
6. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานจากขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานในรอบ

ปตอไป  
7. มีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพื่อใหสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญา และนักศึกษาที่เขา

สูกระบวนการเตรียมความพรอมดังกลาวจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในช้ันปที่หน่ึงรายบุคคลไมตํ่ากวา 2.00 
 

หมายเหตุ  เกณฑฯ ขอ 7 ใหนับเฉพาะนักศึกษาที่เขาสูกระบวนการเตรียมความพรอมและเขาสอบในป
การศึกษาน้ัน ๆ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3ขอ 

มีการดําเนินการ 
4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
ทุกขอ 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชน ควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวนโดยเฉพาะ
ในกิจกรรมตอไปน้ี (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การ
บริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเชนทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษาตอแหลงทุนในการประกอบ
อาชีพ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
วิทยาลัยที่จําเปนและ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพในรูปแบบตางๆ   

     วิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและดําเนินการตามแผนดังกลาว 
 2. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตรวมทั้งการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาหรือศิษยเกา 



-15- 
 

 3. มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษา 
 4. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมและนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชอยางนอย 3 

กิจกรรมจากกิจกรรมตอไปน้ี 
 - กิจกรรมวิชาการทีส่งเสริมคุณลกัษณะที่พึงประสงค  
 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสรมิสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 
  - กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
 - กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

    5. มีการประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
    6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกครู
ประจําและทีมวิจัยและการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนเนนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือจากชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนการวิจัย

ของวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในชุมชนเกี่ยวของ และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชกับการเรียนการสอน 
4. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกครู

ประจํา 
5. มีการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  
6. มีการติดตามและประเมินผลการใชประโยชนจากงานวิจัยจากผูที่เกี่ยวของและนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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เกณฑการประเมิน : 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน 

ตัวบงชี้ 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน 

ชนิดตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการเพื่อสงเสริมความรวมมือ เพื่อการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและชุมชน โดยออกแบบการจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการระดับบุคคล

ชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งมรีูปแบบหลากหลาย ยึดหยุนและไมทับซอนกับหนวยงานอื่นและสามารถตอบสนองความ

ตองการทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม มิติการสรางผูประกอบการ การเสริมสรางรายได ความสงบและสันติสุขใน

ชุมชนไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของวิทยาลัยชุมชน พิจารณาไดจาก (1) 

ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ 

(3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ

ทางวิชาการ 

2. มีการใหบริการทางวิชาการตามแผนที่กําหนดไวในขอ 1 

3. ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานหรือพฒันาคุณภาพชีวิต 

อยางนอยรอยละ 80 

4. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปปรับแผนหรือกิจกรรมที่ใหบริการทางวิชาการ 

6. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูชุมชนและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

 1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3ขอ 

มีการดําเนินการ 

4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

มีการดําเนินการ 

6ขอ 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ 

1หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชีท่ี้ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินมีการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผูนําของสภาวิทยาลยัชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของวิทยาลัยชุมชนคือ คณะกรรมการวิทยาลัย
ชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนและผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน หากสภาวิทยาลัยชุมชน และผูบริหารวิทยาลัยชุมชน มี
วิสัยทัศนเปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาลรับผิดชอบตอสังคมรักความกาวหนาดูแลบุคลากรอยางดีเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนไปในทิศทางที่ถูกตองจะทําใหวิทยาลัยชุมชนเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและตามนโยบายของคณะกรรมการ

วิทยาลัยชุมชนอยางครบถวน  
2. สภาวิทยาลัยชุมชนมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบายของ

สภาวิทยาลัยมีการถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และเปนผูนําในการวางแผนกลยุทธ 
4. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีการกํากับติดตาม และใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา

วิทยาลัยชุมชนและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
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5. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนถายทอดความรูและพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัย
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. สภาวิทยาลัยชุมชนประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนดวยหลักเกณฑที่
กําหนดไวลวงหนา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ันตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพทที่ระบุไว 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ  

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู   

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู   โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถ่ินซึ่งมีอยูในตัวบุคคลหรือแหลงความรูตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุก
คนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลให
วิทยาลัยชุมชนมีสวนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน :  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูจากทองถ่ินหรือชุมชน เพือ่นําไปใชในการจัดการความรู 
2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายตามประเด็นของการจัดการความรูที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
            3. มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นความรูที่มาจากเกณฑมาตรฐานขอที ่1 ใน 
ระหวางกลุมเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานขอที่ 2 เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี 
   4. มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีจากประเด็นความรูในเกณฑมาตรฐานขอที่ 1 อยางเปนระบบและ 
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

       5. มีการนําความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากเกณฑมาตรฐานขอที่ 4 มาปรับใชในการจัดการศึกษาหรือ 
การวิจัยหรือการบริการทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่รองรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกเปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีคณะทํางานดานการใชงานระบบสารสนเทศ 
2. มีการวางแผนการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ 
3. มีการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศแกผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ เชน ระบบการลงทะเบียนระบบ

หองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล เปนตน 
4. มีการประเมินผลการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศและนําผลไปปรบัปรุงแผนการฝกอบรม 
5. มีการติดตามและประเมินการใชงานระบบสารสนเทศ และรายงานผลการประเมินใหกับสํานัก

บรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ  

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนมีระบบบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไมใชตัวเงิน เชน
ช่ือเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความ
คุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมไดโดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิดเพือ่ปองกนั
หรือบรรเทาความรุนแรงของปญหารวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆมี
ความพรอมใชงานมีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
วิทยาลัยชุมชนตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตามบริบทของ

วิทยาลัยชุมชนตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 
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- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบงัคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลกัสูตร ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย 

และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่นๆ ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน 
ขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาวิทยาลัยชุมชนไปใชในการปรบัแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในวิทยาลัยชุมชนในรอบปการ

ประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียง
ภาพลักษณหรือตอความมั่นคงทางการเงินของวิทยาลัยชุมชนอันเน่ืองมาจากความบกพรองของวิทยาลัยชุมชน
ในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนนเชน 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย บุคลากรภายใน

วิทยาลัยทั้งๆที่อยูในวิสัยที่สามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนไดแตไมพบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของวิทยาลัยชุมชนในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดีอันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆเชน
คณาจารยนักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิด
เปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางเชนหนังสือพิมพขาว online เปนตน 

3. วิทยาลัยชุมชนหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินเน่ืองจากสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนสงเงินงบประมาณใหลาชา จนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยาง
รุนแรง 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ขอ  

มีการดําเนินการ 
2 ขอ  

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ  
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี ้: วิทยาลัยชุมชนจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผน
กลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ
วิทยาลัยใหดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายไดคาใชจายของการดําเนินงานทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงิน
รายไดอื่นๆที่วิทยาลัยชุมชนไดรับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
ครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพรายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียด
การใชจายในทุกพันธกิจโครงการกิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
วิทยาลัยชุมชนได 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

และบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของวิทยาลัยชุมชนอยางตอเน่ือง 
6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนด 
7. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ :  
แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของวิทยาลัย

ชุมชนที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนใหสามารถดําเนินการได  แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน  และควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใชซึ่งจะเปน
ความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่วิทยาลัยชุมชนใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกดิผลจากน้ัน
จึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน  เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือวิทยาลัยชุมชนจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆอีก
เพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ  

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ  
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี ้: การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตองสรางระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหเปนไปตามนโยบายเปาประสงคและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยวิทยาลัยชุมชนและหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ืองและมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองโดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งน้ีเพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาวิทยาลัยชุมชนสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสภาวิทยาลัย

ชุมชน และผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิม่เติมตามเอกลักษณของวิทยาลัยชุมชน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 

 1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาวิทยาลัยชุมชน  
   สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธไมนอยกวารอยละ 90  

6. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะจากนักศึกษา ชุมชน 
และผูใชบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
วิทยาลัยชุมชนหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 

1 ขอ หรือ ขอ 2 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ  

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ  
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5. การวิเคราะหตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน  

  วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาประเภทหน่ึง (กลุม ก วิทยาลัยชุมชน) มีพันธกิจหลักที่
สําคัญ 4 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในหลักสูตร
อนุปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะ
อาชีพ ทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิต 2) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แกปญหาของชุมชน 3) การบริการทางวิชาการตอชุมชน และ 4) การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน และมีพันธกิจอยางนอย 5 ประการที่จะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายไดคือ 
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารและการ
จัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจ
สนับสนุนจะตองทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง  
  ดังน้ันในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนดตัวบง ช้ีภายในองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 
องคประกอบ เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง
สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบงช้ี 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ  

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 และ 14.1 1+2 

2.การจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  ตัวบงชี้ที่ 2.2  

2.3  2.5 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  

2.4  2.6  2.7    

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1.1  (2)  (3) 

และ 11 

7+4 

3.กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน  - ตัวบงชี้ที่ 3.1 - 1+0 

4.การวิจัย  - ตัวบงชี้ที่ 4.1 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 และ 5 1+2 

5.การบริการทางวิชาการแกชุมชน  - ตัวบงชี้ที่ 5.1   ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1.2  (2)  (3)  

6  14.2 15 และ 16     

2+7 

6.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 1+1 

7.การบริหารและการจัดการ  - ตัวบงชี้ที่ 7.1  

7.2  7.3  7.4 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8  9 และ 10 4+3 

8.การเงินและงบประมาณ  - ตัวบงชี้ที่ 8.1 - 1+0 

9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - ตัวบงชี้ที่ 9.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 1+1 

รวม 3 15 18 18+20 

หมายเหตุ: ตัวบงช้ี สมศ. ที่ (2) และ (3)  -  เปนตัวบงช้ีที่มีผลผลิตและผลลัพธตรงกับองคประกอบการ 
             ประเมินคุณภาพ ที่ 2 และ 5 
 
 
 
 



-24- 
 
6. การวิเคราะหตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังน้ันจึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
                บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ 
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลก มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 
 1) บัณฑิตมีความรู  ความเ ช่ียวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ
ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 
 2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  
 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 
  2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
       มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี
ดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานน้ี 
มีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 
 1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุน
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาการ 
 2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ 
อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

3)  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาทัง้ 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลงัจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสงัคมในการจัดการความรู มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 
 1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผล
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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 2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู
และทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
 3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ  
 4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสราง
ความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมการเรียนรู 
     การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานน้ีมีตัวบงช้ีหลัก ไดแก 
 1) มีการแสวง การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู 
 2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู 
  ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใหวิทยาลัยชุมชน
ใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ีดาน

ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน

กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดานผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1.1  

1.2   2   3   6   

และ 7  

0+8 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

 

 

- 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  2.4  7.1  

7.3  7.4  8.1  และ 9.1 

 

 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8  9  

10  11  และ 13 

 

 

7+6 

 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  

2.3 และ 2.5   

ตัวบงชี้ที่ 2.1  2.6  2.7  

3.1  4.1  5.1  และ 6.1   

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4  5   

14.1  14.2  15 และ 

16 

11+6 

3.มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  

- ตัวบงชี้ที่ 7.2 - 1+0 

รวม 3 15 18 18+20 
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7. ตัวบงชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่
มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจ ในการจัดต้ังที่แตกตางไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐาน
ฉบับน้ีประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดานคือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม
ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง 
สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดนเฉพาะกลุมปริญญาเอก 
  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีก 

มาตรฐานละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

1.1 ดานกายภาพ 

   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารที่ดีมีหองครบทุก

ประเภท พื้นที่ใชสอยในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ

จํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตาม

เกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร 

ครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา 

   ทั้งน้ีอาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความ

จําเปนอยางอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2 ดานวิชาการ 

   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของ

ประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหา

ความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการ

วางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การ

ประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

1.3 ดานการเงิน 

   สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงิน ทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตาม

กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและ

เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ

ผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การ

ใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและ

วิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท 

และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 
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1.4 ดานการบริหารจัดการ 

   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอด

วิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่

กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร

งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว มี

การเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสู

ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลัก

ความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 

2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

   สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม

แผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม

คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนดและจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอ

สาธารณชนในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ

เรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตรและตอบสนองความตองการของนักศึกษา 

2.2 ดานการวิจัย 

   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัยสงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับ

หนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มี

ประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและ

กอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

   สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมเปาหมายทั้งในวงกวางและ

กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับ

สถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหา

คําตอบใหกับสังคม การใหบริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ืองบริการแก

ประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการ

ใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองค

ความรูใหม 

2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทัง้ในระดับ

หนวยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึง

ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออมเพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมี
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ความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปน

เครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

สถาบัน  

   ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
จึงสามารถกระจายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน 
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล  ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบัน ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท่ี้ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงช้ีดาน

ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน

กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดานผลผลิต 

หรือผลลัพธ 
รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา 
(1) ดานกายภาพ 
(2) ดานวิชาการ 
 
(3) ดานการเงิน 
(4) ดานการบริหารจัดการ 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 
และ 2.3 

 
 
- 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  2.4  และ
2.6 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  7.1  7.2  
7.3  7.4และ 9.1 

 
 

- 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 
 

- 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 9 
10 12 13 14.1 14.2 
และ 15 

 
 

1+0 
5+1 

 
1+0 
6+8 

2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ดานการผลิตบัณฑิต 
 
(2) ดานการวิจัย 
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7  3.1  
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1.1  
(2)  และ (3)   
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4  5 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1.2  
(2)  (3)  6 และ 16 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 

 
 

2+3 
 

1+2 
2+5 

 
1+1 

รวม 3 15   18 18+ 20 
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รายการอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
 พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553. หนา 22 - 35 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แหงชาติ พ.ศ. 2552 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
กองบริการการศึกษา. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2543 มาตรฐานกิจการนักศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.2552. คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลัก
 ธรรมาภิบาลของการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance Rating). กรุงเทพฯ :  
บริษัท พรีเมียร โปร จํากัด  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552 คูมือนโยบายการกํากับดูแล
 องคการท่ีดี   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 2548  มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรุงเทพฯ : 
 หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549 มาตรฐานการ
 อุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 2549 คูมือการประเมินคุณภาพ
 ภายนอกระดับอุดมศึกษา กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 2555 คูมือการประเมินคุณภาพ
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) วิทยาลัยชุมชน กรุงเทพฯ  
สํานักงานสงเสริมวิทยาลัยชุมชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 สําหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545 กรุงเทพฯ 
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน

กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรบัสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) กรงุเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-31- 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
หลักสูตร 
 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปการศึกษา 
 6. มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานไวใน มคอ.7 ปที่แลว 
 8. อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  
 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 12. ระดับความพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 คะแนนเต็ม 5.0 
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แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตาราง ส 1  ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 1.1     

ตัวบงชี้ที่ 2.1     

ตัวบงชี้ที่ 2.2   
 

  
 

ตัวบงชี้ที่ 2.3   
 

  
 

ตัวบงชี้ที่ 2.4     
ตัวบงชี้ที่ 2.5     
ตัวบงชี้ที่ 2.6     

ตัวบงชี้ที่ 2.7     

ตัวบงชี้ที่ 3.1     
ตัวบงชี้ที่ 4.1     
ตัวบงชี้ที่ 5.1     
ตัวบงชี้ที่ 6.1     
ตัวบงชี้ที่ 7.1     
ตัวบงชี้ที่ 7.2     
ตัวบงชี้ที่ 7.3     
ตัวบงชี้ที่ 7.4     
ตัวบงชี้ที่ 8.1     
ตัวบงชี้ที่ 9.1     
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ตาราง ส 2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2       
องคประกอบที่ 3       
องคประกอบที่ 4       
องคประกอบที่ 6       
องคประกอบที่ 7       
องคประกอบที่ 8       
องคประกอบที่ 9       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

      

ผลการประเมิน       
 

ตาราง  ส 3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1       
มาตรฐานท่ี 2       
    มาตรฐานที่ 2 ก       
    มาตรฐานที่ 2 ข       
มาตรฐานท่ี 3       
เฉลี่ยทกุตัวบงช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

     
 

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
   (1) ดานกายภาพ       
   (2) ดานวิชาการ       
   (3) ดานการเงิน       
   (4) ดานการบริหารจัดการ       

เฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ                                                               
มาตรฐานท่ี 1                  

     
 

2.มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ดานการผลิตบณัฑิต       
   (2) ดานการวิจัย       
   (3) ดานการใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคม 
      

   (4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
มาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       
 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของของการ
ประเมินท่ีตางจากท่ี

ท่ีระบุใน  SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่ 1.1       

ตัวบงช้ีที่ 2.1       

ตัวบงช้ีที่ 2.2       
    

ตัวบงช้ีที่ 2.3       
    

ตัวบงช้ีที่ 2.4       

ตัวบงช้ีที่ 2.5       
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

โดย
คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของของการ
ประเมินท่ีตางจากท่ี

ท่ีระบุใน  SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่ 2.6       

ตัวบงช้ีที่ 2.7       

ตัวบงช้ีที่ 3.1       

ตัวบงช้ีที่ 4.1       

ตัวบงช้ีที่ 5.1       

ตัวบงช้ีที่ 6.1       

ตัวบงช้ีที่ 7.1       

ตัวบงช้ีที่ 7.2       

ตัวบงช้ีที่ 7.3       

ตัวบงช้ีที่ 7.4       

ตัวบงช้ีที่ 8.1       

ตัวบงช้ีที่ 9.1       
 
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบ 
  

องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคประกอบที่ 1       
องคประกอบที่ 2       
องคประกอบที่ 3       
องคประกอบที่ 4       
องคประกอบที่ 6       
องคประกอบที่ 7       
องคประกอบที่ 8       
องคประกอบที่ 9       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

      

ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1       
มาตรฐานท่ี 2       
    มาตรฐานที่ 2 ก       
    มาตรฐานที่ 2 ข       
มาตรฐานท่ี 3       
เฉลี่ยทกุตัวบงช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

     
 

ผลการประเมิน       
 
ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

    0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 1.51-2.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
 2.51-3.50   การดาํเนินงานระดับพอใช 
 3.51-4.50   การดาํเนินงานระดับด ี
 4.51-5.00   การดาํเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
   (1) ดานกายภาพ       
   (2) ดานวิชาการ       
   (3) ดานการเงิน       
   (4) ดานการบริหารจัดการ       

เฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของ                                                               
มาตรฐานท่ี 1                  

     
 

2.มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ดานการผลิตบัณฑิต       
   (2) ดานการวิจัย       
   (3) ดานการใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคม 
      

   (4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุก
มาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน 

ประธานอนุกรรมการ  นางวราภรณ   สีหนาท 
อนุกรรมการ   ศาสตราจารยชัย  จาตุรพิทักษกลุ 
    รองศาสตราจารยศรสีมรกัษ  อินทุจันทรยง 
    ผูชวยศาสตราจารยจินดา  งามสุทธิ 
    ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  อัครประถมพงศ 
    ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร 
    นายนิยม  ชูช่ืน 
    นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน 
    นางกรรณิกา  สุภาภา 
    ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
    ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 
    นายชาญวิทย  โตธนะคุณ 
    นางสาววรรณี  สิงโตนาท 
    นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย 
อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวจันทรลดา  ย้ิมรุงเรือง 
ผูชวยเลขานุการ   นางสาวนพรัตน  ประสาทเขตการณ 
    นางสาวเกศศิรินทร  เลิศไกร 
 

คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชมุชน 

ประธานอนุกรรมการ  ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  เบญจกาญจน 
รองประธานอนุกรรมการ  ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  จริยานุกลู 
อนุกรรมการ   รองศาสตราจารยนินนาท  โอฬารวรวุฒ ิ
    รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางคกูร 
    รองศาสตราจารยคนองยุทธ  กาญจนกลู 
    รองศาสตราจารยรงัสรรค  ประเสรฐิศร ี
    รองศาสตราจารยบวร  ปภัสราทร 
    ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  สถิรยากร 
    ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร 
    นายแพทยพิเชฐ  บัญญัติ 
    นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน 
    ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา/ผูแทน 
    ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 
อนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
ผูชวยเลขานุการ   เจาหนาที่สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
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คณะกรรมการวิทยาลัยชมุชน 

ประธานกรรมการ  นายกฤษณพงศ  กีรติกร 
กรรมการ   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    เลขาธิการสภาการศึกษา 
    ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
    อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
    ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
    ผูแทนหอการคาไทย 
    นายชุมพล  พรประภา 
    นายปรีชา  สงวัฒนา 
    นายพงษศักด์ิ  พยัฆวิเชียร 
    ศาสตราจารยวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 
    นายศุภชัย  พงศภคเธียร 
    นางสิรกิร  มณีรินทร 
    นายอุดร  ตันติสุนทร 
    ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 
    ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 
กรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการสํานักบรหิารงานวิทยาลัยชุมชน 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ประธานกรรมการ  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 
รองประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรรมการ   ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรติ 
    ศาสตราจารยชาญณรงค  พรรุงโรจน 
    รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ 
    รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
    นายกฤษณพงศ  กีรติกร 
    นายถนอม  อินทรกําเนิด 
    นายพานิช  เหลาศิริรัตน 
กรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยเลขานุการ   เจาหนาที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
    เจาหนาที่สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
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คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประธานอนุกรรมการ  ศาสตราจารยวิชัย  ริ้วตระกูล 
รองประธาน   ศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
    นายถนอม  อินทรกําเนิด 
    รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อนุกรรมการ   ศาสตราจารยลิขิต  ธีรเวคิน 
    ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร 
    ศาสตราจารยสุวิมล  วองวาณิช 
    ศาสตราจารยสรุศักด์ิ  ฐานีพานิชสกลุ 
    รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
    รองศาสตราจารยกองกิติ พูลสวัสด์ิ 
    รองศาสตราจารยวิเชียร  ชุติมาสกลุ 
    รองศาสตราจารยอธิคม  ฤกษบุตร 
    พลตํารวจตรีชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ 
    ผูชวยศาสตราจารยพนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ 
    ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
อนุกรรมการและเลขานุการ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผูชวยเลขานุการ   ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
    เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา  พรหมอยู 
กรรมการ   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    เลขาธิการสภาการศึกษา 
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    เลขาธิการคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
    เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
    ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  นายชวลิต  หมื่นนุช 
    พลตํารวจเอก ชาญวุฒิ  วัชรพุกก 
    พลตํารวจตรี ชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ 
    ศาสตราจารยนักสิทธ์ิ  คูวัฒนาชัย 
    ศาสตราจารยปรีชา  เถาทอง 
    ศาสตราจารยวิชัย  ริ้วตระกูล 
    ศาสตราจารยลิขิต  ธีรเวคิน 
    ศาสตราจารยวีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ 
    ศาสตราจารยศักดา  ธนิตกุล 
    รองศาสตราจารยศิโรจน  ผลพันธิน 
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    ศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
    นายสวาง  ภุพัฒนวิบูลย 
    ศาสตราจารยสุนทร  บุญญาธิการ 
    รองศาสตราจารยอานนท  เที่ยงตรง     
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน นายวิทยา  เจียรพันธุ 
กรรมการผูแทนองคกรปกครอง นายอรรถพร  สุวัธนเดชา 
สวนทองถ่ิน 
กรรมการผูแทนองคกรวิชาชีพ รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
กรรมการและเลขานุการ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 


