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เกณฑการประเมิน

 1 มี ก าร จั ด ทํ า แผนก ลยุ ท ธ ที่
สอดคล อ งกั บ นโยบายของ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในวิ ท ยาลั ย และได รั บ ความ
เห็ น ชอบจากสภาวิ ท ยาลั ย
ชุมชนโดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น
กฎหมายที่เกี่ยวของและกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดทําแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนตราดพ.ศ.
2557 – 2560 ผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดแกคณะกรรมการสภา
วิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการผูแทนชุมชน ผูนําชุมชน หัวหนากลุมงาน
และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด โดยแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยชุมชนตราดได
เชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) มีการรวมประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรเมื่อวันที1่ 2 – 14 กุมภาพันธ
2556 ณ เวลาเวียนรีสอรท อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีนายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
เปนประธานในที่ประชุมเพื่อกําหนดทิศทางและจัดทําแผนยุทธศาสตรจํานวน
ผูเขารวมประชุมไดแก ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราดสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
จํานวน 10 คน สภาวิชาการจํานวน 6 คนหัวหนากลุมงาน 3 คน ผูแทนชุมชน
จํานวน 3 คนและบุคลากร 7 คน ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ

1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนตราด
(พ.ศ. 2557-2560 )
1.1.1.2 สรุปรายงานการประชุมสรุปผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ
การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
1.1.1.3 แผนกลยุทธการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ป (25582562)
1.1.1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
1.1.1.5 (ราง) แผนอุดมศึกษาระยะ 15 ป
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หลักฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคตัวชี้วัดกลยุทธและไดรับความเห็นชอบจาก
ฉบับที่ 3 พ.ศ. (2560 – 2574)
กรรมการสภาวิชาการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556ไดรับความเห็นชอบจาก
1.1.1.6 (ราง) แผนยุทธศาสตรสถาบัน
สภาวิทยาลัยชุมชนตราดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ในป พ.ศ. 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ป (2560 – 2574 )
ชุมชนตราด ไดจัดทําแผนกลยุทธการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดระยะ 5 ป
(2558 - 2562 ) โดยแผนกลยุทธวิทยาลัยชุมชนตราดไดเชื่อมโยงกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาวระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตามเปาหมาย
ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวคือ เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “ การ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลการที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่ นไทยโดยใชกลไกของธรรมาภิบาลการเงิน
การกํากับมาตรฐานและเครือจายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” โดยมีกลยุทธดังนี้
กลยุทธที่ 1. สงเสริมการสรางฉันทะรวม
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการสรางสัมพันธชุมชน / สังคม
กลยุทธที่ 3. การสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ
กลยุทธที่ 4. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10 /2557
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนตราดในการประชุมครั้งที่ 9 /2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557 เพื่อใหเกิดการทบทวนการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชนตราดจึงจัดทบทวน
แผนจัดทําแผน กลยุทธการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดระยะ 5 ป (2558 2562 ) ระหวางวันที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ อาวนอยรีสอรท อําเภอเกาะกูด
จังหวัดตราดผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธไดแกคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
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ชุมชนตราด คณะกรรมการสภาวิชาการ ผูนําและผูแทนชุมชน ผูบริหารบุคลากร
นักศึกษาและศิษยเกาวิทยาลัยชุมชนตราด จํานวน 41 คน ในปงบประมาณ 2560
ในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนยุทธสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ20 ป ( พ.ศ. 2560 - 2579) ณ
โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลําพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยผูมีสวนรวมจากทุก
วิทยาลัยชุมชน ไดแก คณะกรรมการสภา บุคลากร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา ถายทอดภูมิปญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริม พัฒนา และสรางผูประกอบการในชุมชน
 2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชนตราดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับแผนกล
ประจําปที่สอดคลองกับแผน ยุทธครบทุกพันธกิจในปงบประมาณ พ.ศ.2559 วิทยาลัยชุมชนตราดไดรวมประชุม
กลยุทธครบทุกพันธกิจคือดาน ทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราดประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559
การเรียนการสอนการวิจัยการ ณ สวนสามพรานริเวอรไซค จังหวัดนครปฐม ผูเขารวมประชุมไดแก
บริการทางวิชาการและการ
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางกรรณิกา สุภาภา
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2. รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
3. หัวหนากลุมอํานวยการและสนับสนุนการสอน นางสาวอําพร ไพฑูรย
4. หัวหนากลุมงานจัดการศึกษาพัฒนาวิชาการและกิจการนักศึกษา
นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ
5. รองหัวหนากลุมวิจัยและควบคุมคุณภาพ นางสาวอมร ไชยแสน

หลักฐาน

1.1.1.3 แผนกลยุทธการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ป (25582562)
1.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1.2.2 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนด
แผนงานไว 5 แผนงาน ไดแก
1. แผนจัดการศึกษา
2. แผนวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร
3. แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. แผนทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
5. แผนบริหารจัดการ
โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 สงแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2559
ไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อปรับแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2559 ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ไดดําเนินงานครบทุกพันธกิจไดแก
พันธกิจที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
พันธกิจที่ 2. บริการวิชาการดานอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อประกอบอาชีพ
พันธกิจที่ 3. จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พันธกิจที่ 4. สงเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร
พันธกิจที่ 5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 6. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชน ระหวางวันที่ 12 -15 กันยายน
2559 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยผูเขารวมประชุมไดแก

หลักฐาน
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1. นางสมเสนห พวงพี
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
2. นางกรรณิกา สุภาภา
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
3. นางสาวอําพร ไพฑูรย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
4. นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ หัวหนาสํานักงานวิชาการ
5. นางวรรณรัตน ศิริภูธร
รองหัวหนาสํานักงานวิชาการ
6. นางสาวอมรทิพย พัตราภรณ รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
7. นายสุนันท
เพ็ชรพิรุณ รองหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
8. นางสาวสุดารัตน ตัณฑะอาริยะ รองหัวหนาศูนยวิจัยและการเรียนรูตลอดชีวิต
9. นางสาวสมฤทัย อามันพงษ เจาหนาที่ทะเบียน
ทั้งนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดกําหนดแผนงานหรือโครงการที่ตอบสนองตอการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนไปสูเปาหมายของกลยุทธการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โดยกําหนดแผนงาน 6 แผนงาน และ 9 ผลผลิต/โครงการ ดังตอไปนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
• คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
• โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
• โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสรางชุมชนชายแดนใตตนแบบ
3. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
• ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
5. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
• โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักฐาน
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• ผลผลิต : ผูรับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
• ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
6. แผนงานพื้นฐานดานการแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
การเติบโตจากภายใน
• ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผาน
ความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ 9 /2559
วันที่ 30 กันยายน 2559 กําหนดแผนงาน ไว 5 แผนงาน ไดแก
1. แผนจัดการศึกษา
2. แผนวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร
3. แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. แผนทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
5. แผนบริหารจัดการ
 3 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและ
วิทยาลัยชุมชนตราดไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปและคา แผนปฏิบัติการประจําปไวดังนี้
เปาหมายของแตละตัวบงชี้
1. แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนตราด (พ.ศ.2557 - 2560)
เพื่อวัดความสําเร็จของการ
2. แผนกลยุทธการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ป (2558 - 2562 )
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
กําหนดตัวชี้วัดไว 13 ตัวชี้วัด
และแผนปฏิบัติการประจําป 3. แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราดประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559 กําหนด
ตัวชี้วัดไว 13 ตัวชี้วัด
4. แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราดประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 กําหนด
ตัวชี้วัดไว 21 ตัวชี้วัด ไดแก
1. จํานวนผูรับบริการหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หลักฐาน

1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนตราด
(พ.ศ.2557 - 2560 )
1.1.1.3 แผนกลยุทธการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ป (2558 2562)
1.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1.2.2 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1.3.1 ตารางแสดงเปาหมายตามตัวชี้วัด
และคาเปาหมายตามแผนกลยุทธและ
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3. จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่คงอยู
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยชุมชนตราดประจําป
4. จํานวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่เขาใหม
งบประมาณพ.ศ. 2560
5. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สามารถศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพ
6. จํานวนโครงการวิจัยใหม
7. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
8. จํานวยผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
9. จํานวนผูรับบริการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและบริการ
10. จํานวนผูรับบริการวิชาการ
11. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
12. จํานวนผูรับบริการวิชาการ
13. จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ
14. จํานวนโครงการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งชุมชน
15. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสงเสริมการจัดการความรูเพื่อเสริมสราง
ความเข็มแข็งชุมชน
16. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการดานการบริหารจัดการขยะ
17. จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ
18. จํานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น บริการ
วิชาการแกชุมชน
19. จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
20. รอยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
21. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
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 4 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
ครบทุกพันธกิจ

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราดไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดไดดําเนินงานเปน 3 TRACK ไดแก
TRACK1 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
TRACK2 การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
TRACK3 การจัดการศึกษาอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
การดําเนินงานครบทุกพันธกิจไดแก
พันธกิจที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
พันธกิจที่ 2. บริการวิชาการดานอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อประกอบอาชีพ
พันธกิจที่ 3. จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พันธกิจที่ 4. สงเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร
พันธกิจที่ 5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 6. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. 2560 ตามองคประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
5. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
6. แผนงานพื้นฐานดานการแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง
การเติบโตจากภายใน
การดําเนินงานครบทุกพันธกิจ ไดแก
พันธกิจที่ 1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
พันธกิจที่ 2. บริการวิชาการดานอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อประกอบอาชีพ

หลักฐาน
1.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559
1.1.4.2 รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560
1.1.4.3 รายงานการใชจายประมาณประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2559
1.1.4.4 รายงานการใชจายประมาณประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2560
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พันธกิจที่ 3. จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พันธกิจที่ 4. สงเสริมการวิจัยเพื่อนําไปใชและเผยแพร
พันธกิจที่ 5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 6. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
 5 มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําปอยางนอยปละ 2
ครั้งและรายงานผลตอสภา
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา

 6 มีการนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของสภาวิทยาลัยชุมชนไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

ในปงบประมาณพ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดติดตามผลการดําเนินงาน 1.1.5.1 รายงานการประชุมกรรมการสภา
ตามพันธกิจไดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยชุมชนตราด
ราชการประจําป ดังนี้
1.1.5.2 รายงานแผนและผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราดครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ.2559
2559
1.1.5.3 รายงานแผนและผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดไดจัดประชุมติดตามการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปพ.ศ.2560
ใชจายงบประมาณ และติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จากผลการประชุมได
1.1.5.4 รายงานผลเปาหมายตามตัวชี้วัดและ
นําเขาที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที1่ 8 พฤษภาคม
คาเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
2559 สภาวิทยาลัยชุมชนตราดไดเสนอแนะดังนี้ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปนโครงการที่สรางความโดดเดนใหวิทยาลัยชุมชนตราด และสามารถสรางให
ชุมชนมีความเขมแข็ง วิทยาลัยชุมชนตราดควรขยายพืน้ ที่ และกลุมเปาหมายใน
การทํางาน
จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดในครั้งการ
1.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยชุมชนตราด
ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
(พ.ศ.2557 - 2560 )
วิทยาลัยชุมชนตราดไดนําขอเสนอแนะมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราดประจํ
1.1.1.3
าป แผนกลยุทธการจัดการศึกษา
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตของชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด ระยะ 5 ป (2558 กลุมผูสูงอายุบานบางปด (ตอยอดผลิตภัณฑสูการตลาด) การพัฒนาผลิตภัณฑกลุม 2562)
แปรรูปจากผลผลิตของชุมชน สัตวน้ําทะเล บานอาวใหญ การพัฒนาผลิตภัณฑกลุม 1.1.2.2 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
แปรรูปจากผลผลิตของชุมชน สัตวน้ําทะเล บานแหลมมะขาม การพัฒนาผลิตภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แปรรูปจากผลผลิตของชุมชนกลุมบานหนองแฟบ ไดแก ผลิตภัณฑจากกลวย

1.1.6.1 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

6

6

5

บรรลุ

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

6

6

5

บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

