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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและตัวบ่งชี้ ความสําเร็จที่
ตรงกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ข้อ 1 มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและตัวบ่งชี้ความสําเร็จสําหรับการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ เป็นลายลักษณ์อักษร ที่
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานและมีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2554 และ 2555(เอกสาร 1.1.1.1 และ 1.1.1.2) เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 กําหนด
แผนงาน /โครงการ สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ รวมถึ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น เว็ บ ไซต์ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา
http://www.sk-cc.ac.th (เอกสาร 1.1.1.3) และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ในห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
สงขลา (เอกสาร 1.1.1.4) ในรายงานประจําปีงบประมาณ 2554 (เอกสาร 1.1.1.5)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาปีงบประมาณ 2554
ปรัชญา :
การศึ ก ษามี คุ ณ ค่ า อั น ประมาณการมิ ไ ด้ ต่ อ บุ ค คลและสั ง คมโดยรวม ปั จ เจกบุ ค คล จึ ง ควรได้ รั บ
การศึ กษาที่สมบูรณ์ที่สุดตามศั กยภาพแห่ง ตนและศักยภาพของรัฐ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้ นและดํารงอยู่เพื่อ
สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
วิสัยทัศน์ :
“วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดการศึกษารูปแบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”
พันธกิจ :
1. ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญารูปแบบเครือข่าย ที่สนองความต้องการของชุมชน
ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. ขยายการบริการทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาทางด้านอาชีพหรือด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงานรูปแบบเครือข่าย ที่สนองความต้องการของชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
3. จั ด ระบบเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น การศึ ก ษาทั้ ง เครื อ ข่ า ยบุ ค คล เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงาน และ
เครือข่าย ICT ที่สามารถเชื่อมโยงและประสานงานกับสถานที่เรียนครอบคลุมจังหวัดสงขลา
4. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเครือข่ายรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการบริการทางวิชาการอื่นๆ
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
6. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
7. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษารวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ ให้ มี ส มรรถนะเพี ย งพอในการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
8. จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพให้มีผลการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์
มาตรฐานสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
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งานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)
เป้าประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถรับรู้และเข้าใจถึงแนวทางหรือรูปแบบการให้บริการทางการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาอย่างต่อเนื่อง
2. มีหน่วยจัดการศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 5 อําเภอที่สามารถ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษารวมทั้งบริการอื่นๆ ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรอนุปริญญาที่สนองความต้องการ ของประชาชนได้
ดังนี้
3.1) หลักสูตรระยะสั้นไม่น้อยกว่า 15 หลักสูตร สามารถรับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 600 คน
3.2) หลักสูตรอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร สามารถรับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 360 คน
4. ประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 1,240 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถจัด
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ข้อ 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาอุดมศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 – 2555 (เอกสาร 1.1.1.1, 1.1.1.2)
แผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 และแผนโครงการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร
1.1.2.3) ได้มีการวิเคราะห์แผนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
ตามที่วิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้แผนงาน /
โครงการ /กิจกรรม ของวิทยาลัยชุมชนสงขลามีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ และยังได้แต่งตั้งให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชประจําปีงบประมาณ 2554 – 2555 (เอกสาร 1.1.2.4,
1.1.2.5) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน
การจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2555 (เอกสาร 1.1.2.6, 1.1.2.7) และคําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร 1.1.2.8) เพื่อ
ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ การพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ หลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาอุดมศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 1.1.2.9)
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ข้อ 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การวัดความสําเร็จของการดําเนินงานครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละเป้าประสงค์ของการดําเนินงานที่ครอบคลุม
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และ 2555 (เอกสาร
1.1.1.1 และ 1.1.1.2) แผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25542555 (เอกสาร 1.1.2.1, 1.1.2.2) และแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของ
วิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร 1.1.2.3)
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อดําเนินงานภายใต้พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยแบ่งเป็น 5
กลุ่มงาน (เอกสาร 1.1.3.1) เพื่อดําเนินงานตามพันธกิจ มีการแต่งตั้งผู้กํากับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อ
ประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 (เอกสาร
1.1.3.2) และคําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 1.1.3.3)
ข้อ 4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อสภาวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นําเสนอข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจําเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นของการ
รายงาน ดังนี้ (เอกสาร 1.1.2.7)
1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา
2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
3. รายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
5. รายงานผลการบริหารทางวิชาการ
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ
และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)ของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 (เอกสาร 1.1.4.1 - 1.1.4.2) ต่อกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ข้อ 5 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยกลุ่มนโยบายและแผน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554 และ 2555(เอกสาร 1.1.1.1 และ 1.1.1.2) ครบทุกภารกิจ และได้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจําปีงบประมาณ 2554 (เอกสาร 1.1.5.1) และการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจําปีงบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน)
(เอกสาร 1.1.5.2) และได้มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสาร 1.1.5.3) ให้กับสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนทราบ
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ข้อ 6 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอุดมศึกษาตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่ําเสมอ
มีการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้การประชุมร่วมสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2556 (เอกสาร 1.1.6.1) ได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแต่ละเป้าประสงค์กลยุทธ์ของ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานัก/หน่วยงาน มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่
4 การพัฒนาองค์กร
ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นําผลการประเมินข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากการประเมินภายนอก (รอบ
2) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552 (เอกสาร 1.1.7.1) มาเป็นฐานในการพัฒนาดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
1. ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 1.1 แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ และ
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม
วิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ
ผลการดํ า เนิ น งานและนํ า ผลการติ ด ตามและ 1.2 ใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่ง
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงดําเนินงานตาม
ของการบริหารจัดการ โดยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
พันธกิจอย่างต่อเนื่อง
ดําเนินงาน ได้สรุปผลงานเกี่ยวกับเป้าหมายการดําเนินงาน
และนํ า เสนอต่ อ สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในการประชุ ม
ประจําเดือน
1.3 เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณได้ มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานของสภาวิทยาลัยชุมชน
1.4 จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการ
ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนทุกเดือน และรายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด จํานวน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
2. ควรจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้สอน 2.1 ในการจัดทําแผนและการพัฒนาผู้สอนได้ดําเนินการร่วมกับ
สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โดยในปีการศึกษา ได้จัด
โดยเฉพาะด้านการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
อบรมและพั ฒ นาครู เรื่ อ ง การวั ด ผลและประเมิ น ผล
การสอน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
การศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยใน
และการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
ชั้นเรียนและ การสอนเพื่อพัฒนาปัญญาในวิทยาลัยชุมชน มี
อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 คน
2.2 ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นทุ ก ครั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลาได้ จั ด
ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
3. ควรรีบพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร 3.1 ได้มีการนําระบบฐานข้อมูล (ข้อมูล 3 ฐาน) และใช้ร่วมกับ
ทุกวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ
จัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลและการค้นหาข้อมูล และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ปลอดภั ย ทั น สมั ย และถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จั ย อยู่
กับวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ได้
ตลอดเวลา พร้อมทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่ วนเสี ยมี ช่ องทางติ ดต่ อสื่ อสารผ่านระบบ 3.2 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนา Soft ware ที่จะนํามาใช้ในการวัดผลในปี
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพั ฒนาวิ ทยาลั ย จากนั้ นจึ งทํา แผนปฏิบั ติ
งานประจําปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
5. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาวิทยาลัย
และสภาวิ ช าการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการประชุม และระบบรวบรวมข้อมูลและ
ติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัย

การศึกษา 2553 และได้มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม ร่ วมกับ สวชช.
และมหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 พั ฒ นาระบบการวั ด ผลประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Excel
3.4 ได้ใช้ระบบ GFMIS เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้าน
เงิน บัญชี และพัสดุ
3.5 ได้ ใ ช้ ร ะบบติ ด ตามผลการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่
สํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนกํ า หนดให้ กั บ วิ ท ยาลั ย
ชุมชนทั่วประเทศดําเนินการ
3.6 ได้ใช้ระบบตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม
3.7 ได้ พั ฒ นาระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เพื่ อ เก็ บ
ข้อมูลที่จัดการศึกษา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
3.8 ได้ นํ าข้อ มูลบางส่ วนที่เปิ ดเผยได้ เช่น ข้ อมูลข้อนักศึ กษา
ข้ อ มู ล บุ ค ลากร กิ จ กรรมดํ า เนิ น การ เผยแพร่ ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทําการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) และยังใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
5.1 ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา
5.1.1 กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า คือ ทุกวันพุธที่ 2 ของ
ทุกเดือน
5.1.2 จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม และวาระการประชุ ม
ล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือราชการ และติดต่อผ่านทาง
ระบบโทรศั พ ท์ เพื่ อ ทบทวนการมาประชุ ม ของ
กรรมการตามนัดหมาย
5.1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภา
5.1.4 พัฒนารูปแบบการประชุมโดยใช้ VDO Conference
เพื่ อให้ โอกาสกับ กรรมการสภาบางท่ า นได้มี โอกาส
ประชุมทางไกล
5.2 การดําเนินงานของสภาวิชาการ ดําเนินการ เช่น เดียวกับ
ข้อ 5.1.1-5.1.2

นอกจากนี้ จากการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
(เอกสาร1.1.7.2) ที่มีข้อเสนอจากกรรมการผู้ประเมินภายใน และนําไปเป็นฐานในการพัฒนา ดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. การประเมินผลต้องใช้กลยุทธ์ในการประเมิน เพื่อนําผลที่
ได้มาจัดอบรมในครั้งต่อไป หรือสอบถามก่อนการจัดอบรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้
ค่าคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงขึ้น

การนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของการ
จัดการหลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น ก่อนจัดฝึกอบรมทุก
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง
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2. ควรติดตามเกณฑ์การประเมินใหม่รอบสาม โดยเฉพาะ 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
เรื่องของอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการส่งเสริมสังคม คิดเห็นร่าง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ควรระบุไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ร่วมประชุมชี้แจง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของวิทยาลัย
ชุมชน กับ สมศ.
3. วิทยาลัยชุมชนสงขลาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
ของวิทยาลัยชุมชน กับ สมศ.
4. กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุมชี้แจ้ง เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากร
3. ควรมีการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยชุมชนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
วิทยาลัยชุมชน เฉพาะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้มีการ บัณฑิตวิทยาลัยชุมชน ตั้งที่รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเมินย้อนหลังเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สําเร็จ และประกอบอาชีพ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในแก้ไข ปรับปรุง
การศึกษาไปแล้ว
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4. ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาวะสําหรับนักศึกษา 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีโครงการกีฬาสงขลาเกมส์
ให้กับนักศึกษาวชช.ทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2. กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษา จัดโครงการกีฬาวชช.ต่อต้าน
ยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการทํางานเป็นทีม
3. วชช.สงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลเทพาได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพแก่นักศึกษา ประจําปี
4. วชช.สงขลาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทุกศูนย์การเรียน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009”
5. วชช.สงขลาได้จัดกิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทุกศูนย์การเรียน “งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31
พ.ค. 2555”
5. ควรจัดทําหลักฐานของนักศึกษาแต่ละคนในการเข้าร่วม กลุ่มส่งเสริมกิจการนักศึกษาได้จัดทําสมุดบันทึกกิจกรรม
กิจกรรม หรือสมุดเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาได้บันทึกข้อมูล ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
วิทยาลัยชุมชน และได้แจกให้กับนักศึกษาทุกคนได้บันทึกและ
ส่งกับกับวิทยาลัยชุมชนในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า
6. ในการจัดทํารายงานผลกิจกรรมควรเขียนแยกกิจกรรม ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยชุมชนได้กําหนดแผนให้มี
พัฒนาบุคลากร กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาอยู่แยกส่วนกันอย่างชัดเจน
7. ควรจัดประชุม Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดประชุมอาจารย์ประจําของ
การทําวิจัยระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น
วิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อแจ้งให้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทําวิจัยต่อไป
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8. ควรให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดโครงการปรับปรุงกลยุทธ์การ
ประกันคุณภาพทุกองค์ประกอบ และทุกตัวชี้วัด
ดําเนินฯ เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานปีที่
ผ่านมา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงานปีต่อไป
9. ในการจัดทํา SAR ปีการศึกษา 2554 ซึ่งอาจจะถูก วิทยาลัยชุมขนสงขลา ได้นําข้อเสนอแนะของสมศ.ที่ได้เข้า
ประเมิ นภายนอกรอบสาม ให้นํา ข้ อเสนอแนะของสมศ. ที่ ประเมินภายนอกรอบสอง ไปกําหนดเป็นแผนโครงการ/
ประเมินรอบสองไปกําหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาให้ กิจกรรมดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554-2555
ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ ห็ น ความต่ อ เนื่ อ งของการพั ฒ นาตามวงจร
PDCA
10. การทํา SAR ที่ทําตั้งแต่ปี 2555 (เนื้อหาปี 54) ให้ 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ชี้แจงตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบใน
คํานึงถึง 4 มาตรฐานตามกฎกระทรวง โดยดูมาตรฐานและ การทํา SAR ของวิทยาลัยให้กับบุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ ห รื อองค์ป ระกอบที่เป็น ปัจจุ บัน ของวิทยาลั ยชุ ม ชน เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นงานประจําและต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับ
มอ.หาดใหญ่ (โครงการ 1 ช่วย 9) ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชน

เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 6

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 7

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-9440-414
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 - 7
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1 - 7
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีกระบวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา : ควรจัดกิจกรรมเพื่อรองรับตัวชี้วในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน : ยังขาดการจําแนกความชัดเจนในเรื่องกรดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม พันธกิจของวิทยาลัยไปสู่อัต
ลักษณ์
แนวทางการแก้ไข : ควรมีการทบทวนแผนการดําเนินงานระยะครึง่ ปีเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.1.1
เอกสาร 1.1.1.2
เอกสาร 1.1.1.3
เอกสาร 1.1.1.4
เอกสาร 1.1.1.5

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555
หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
รายงานประจําปีงบประมาณ 2554
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.2.1
เอกสาร 1.1.2.2
เอกสาร 1.1.2.3
เอกสาร 1.1.2.4
เอกสาร 1.1.2.5
เอกสาร 1.1.2.6
เอกสาร 1.1.2.7
เอกสาร 1.1.2.8
เอกสาร 1.1.2.9
เอกสาร 1.1.3.1
เอกสาร 1.1.3.2
เอกสาร 1.1.3.3
เอกสาร 1.1.4.1
เอกสาร 1.1.4.2
เอกสาร 1.1.5.1
เอกสาร 1.1.5.2
เอกสาร 1.1.5.3
เอกสาร 1.1.6.1

แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2554
แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2555
แผนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554
คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555
คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัย
ชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจํางบประมาณ 2554
คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัย
ชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจํางบประมาณ 2555
คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554พฤษภาคม 2555
คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่ราชการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
คําสั่งแต่งตั้งผูก้ ํากับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
คําสั่งแต่งตั้งการดําเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วัด)ของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วัด)ของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554-2555 (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554พฤษภาคม 2555)
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2556
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ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น การร่วมวิเคราะห์และร่วมสังเคราะห์ประเด็น
ในการรับฟังความคิดเห็น และการร่วมวิเคราะห์การดําเนินงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยชุมชน
สงขา ได้ดําเนินการ 2 ลักษณะดังนี้
1. อาศัยผลการประชุมสภาและสภาวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ ที่ทําหน้าที่ให้มติ
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จึงมีสว่ นสําคัญของการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน (เอกสาร 1.1.2.9, 1.2.1.1)
2. การสํารวจความต้องและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปี
งบประมาณ 2554 ต่อพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (1.2.1.2)
ข้อ 2 มีการวางแผนการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานร่วมกัน
วิ ท ยาลั ย ชุม ชนสงขลา ได้ มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการจั ด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ กํ า หนดปรั ช ญา
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินร่วมกัน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 (เอกสาร 1.1.2.4)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เอกสาร 1.1.2.5)
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน
การจั ด การศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสาร 1.1.2.6)
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานแผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน
การจั ด การศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร 1.1.2.7)
5. คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของ
วิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสาร 1.1.2.8)
และวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดประชุมอนุกรรมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อ
จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาร่วมกันของ
วิทยาลัยชุนชนสงขลา (เอกสาร 1.2.2.1)
หลังจากนั้นได้นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และ 2555 เพื่อนําเสนอต่อสภา
วิทยาลัยชุ มชนสงขลา ในการประชุมสภาวิ ทยาลัยชุม ชนสงขลา (เอกสาร 1.1.2.9) ซึ่ง ถือได้ว่าทั้ งสภาและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดปรัชญา
ข้อ 3 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554-2555 (เอกสาร 1.1.1.1, 1.1.1.2) ได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดยืนและยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชน ในรูปแบบ Mind map การระดมความ
คิดเห็นของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและคณะอนุกรรมการที่มีต่อทิศทางกรอบแผนวิทยาลัยชุมชนระยะยาว
และความเชื่อมโยงในนโยบายแห่งรัฐ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (สกอ.) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และข้อเสนอนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561 )เพื่อ
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สะท้อนให้เห็นเส้นทางเดินไปสู่การบรรลุนโยบายเป้าหมายหน่วยงานแต่ละระดับตามลําดับ อันจะช่วยให้วิทยาลัย
ชุมชนได้วางแผนพัฒนาที่จะไปสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจวิทยาลัยรองรับได้อย่างมีทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
ข้อ 4 ปรัชญา กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาอนุมัติแผนปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ดังนี้ (เอกสาร 1.1.2.9)
- สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ในการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ครั้งที่ 8/2553 วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัด
สงขลา
- สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 ในการประชุม
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 8/2554 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องสํานักงาน
วิทยาลัยชุมสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา
ข้อ 5 มีการเผยแพร่ให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนได้รับทราบ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการเผยแพร่ ปรัชญา กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ดังนี้
1. วิทยาลั ย ชุมชนสงขลามีการเผยแพร่ปรั ชญา วั ตถุประสงค์ กลยุท ธ์ และแผนปฏิ บัติการประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ
ของบันทึกเวียนให้ทราบ (เอกสาร 1.2.5.1) และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสาร 1.1.1.4)
2. การเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้รับทราบ โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดําเนินการหลาย
กิจกรรมดังนี้ (เอกสาร 1.2.5.2)
1. การเผยแพร่ผ่านรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ 2554
2. การเผยแพร่ ผ ลสรุ ป การดํ า เนิ น งานตามอํ า นาจหน้ า ที่ กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลา
ปีงบประมาณ 2554
3. เผยแพร่ผ่านคู่มือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ,โปรสเตอร์) ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
5. เผยแพร่การดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา http://www.skcc.ac.th
ข้อ 6 ใช้แผนเป็นตัวกํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ 2554-2555 เป็นตัวกํากับติดตามการ
ดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปตามแผนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (เอกสาร 1.1.1.1, 1.1.1.2) และได้ มีก ารแต่ ง
ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 (เอกสาร 1.2.6.1) และยังมีการ
กํากับติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยสภาวิทยาลัยชุมชน ที่ทําหน้าที่กํากับและติดตามการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการราชการประจําปีของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานการจัดฝึกอบรม
ระยะสั้น, การจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน, การบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน, รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ, รายงานผลการดําเนินโครงการต่างๆ และการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ (เอกสาร 1.1.2.9)
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เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 2
มีการดําเนินการ ข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 6

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6488-3001
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 - 6
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1 - 6
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการกํากับติดตามการดําเนินงานจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา : การกําหนดแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนควรรับฟังความคิดเห็น หรือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้ร่วมวิเคราะห์และร่วมสังเคราะห์ประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จุดอ่อน : แนวทางการแก้ไข :ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.2.9 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2554-พ.ค. 2555
เอกสาร 1.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน
2554-พฤษภาคม 2555
เอกสาร 1.2.1.2 รายงานผลการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่มีต่อพันธกิจของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสาร 1.1.2.4 คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554
เอกสาร 1.1.2.5 คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555
เอกสาร 1.1.2.6 คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ
วิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2554
เอกสาร 1.1.2.7 คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ
วิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2555
เอกสาร 1.1.2.8 คําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ของวิทยาลัยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสาร 1.1.2.9 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2554-พ.ค.2555
เอกสาร 1.2.2.1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ 2555-2557
เอกสาร 1.2.4.1 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา วาระพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร 1.2.5.1 บันทึกข้อความเวียน เรื่องการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
เอกสาร 1.2.5.2 เอกสารประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 1.2.6.1 คําสัง่ แต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2554-2555
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ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับการบรรลุผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
แผนการดําเนินงานสําหรับ การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คาบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 2
ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2554 ระหว่าง 1 มิ.ย. 54-30 ก.ย. 54 และ ปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง 1
ต.ค. 54-31 พ.ค. 55 มีกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดในแผนในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้
ปีงบประมาณ 2554
เป้าหมายตาม
(ระหว่าง 1 มิ.ย. 54-30 ก.ย. 54)
แผน
(เอกสาร 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.1.6, 1.1.5.1)
1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
826 คน
2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
1,00 คน
3. โครงการตามพันธกิจและภารกิจ
1) โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
112 คน
2) โครงการพัฒนาผู้สอนระดับอนุปริญญา
50 คน
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
60 คน
4) โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
6 แห่ง
5) โครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันนักศึกษาอนุปริญญา
45 คน
6) โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
300 คน
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร สู่
25 คน
ประชาคมอาเซียน
8) โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน
20 คน
9) โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของ วชช.สงขลา
1,650 คน
10) โครงการประชาสัมพันธ์เข้าถึงชุมชน
5 ช่องทาง
11) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ วชช.สงขลา
20 คน
12) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของบุคลากร วชช.
20 คน
สงขลา ด้วยการจัดการความรู้
13) โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
15 ครั้ง
14) โครงการศึกษาความต้องการของชุมชน
1,000 คน
15) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการไทยเข้มแข็งอําเภอเทพา
50 คน
16) โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา
5 กิจกรรม
500 คน
17) โครงการประกันคุณภาพ
23 คน
18) โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
10 ครั้ง
19) โครงการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
500 คน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อพันธกิจของ สวชช.และวชช.สงขลา
20) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
1 วงดนตรี
21) โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
1,000 คน
4. โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
100 คน
นักศึกษา และภาคีเครือข่าย

ผลการ
ดําเนินงาน
845 คน
1,053 คน

บรรลุตาม
แผน
หรือไม่



112 คน
70 คน
70 คน
6 แห่ง
47 คน
628 คน
25 คน









30 คน
1,139 คน
5 ช่องทาง
22 คน
23 คน







23 ครั้ง
1,440 คน
50 คน
4 กิจกรรม
274 คน
28 คน
15 ครั้ง
731 คน






1 วงดนตรี
936 คน




106 คน







31
4.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดขันหมากไทย
4.3 โครงการส่งเสริมอาชีพการทําขนมไทย
4.4 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครอบครัว
4.5 โครงการดูแล บํารุงรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
4.6 โครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.7 โครงการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ubuntu
4.8 โครงการตี่ลี่ฮวงจุ้ย
4.9 โครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
4.10 โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดขันหมากตามประเพณีไทยมุสลิม
4.11 โครงการสายสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลากับวิทยาลัยชุมชนระนอง

18 คน
22 คน
31 คน
21 คน
137 คน
114 คน
30 คน
10 คน
27 คน
140 คน

ปีงบประมาณ 2555
เป้าหมายตาม
(ระหว่าง 1 ต.ค. 54-31 พ.ค. 55)
แผน
(เอกสาร 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.5.2)
1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
1,035 คน
2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
1,000 คน
3. โครงการตามพันธกิจและภารกิจ
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับอนุปริญญา
60 คน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา (ประชุมครูผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน)
2) โครงการพัฒนาครูที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
65 คน
อุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
600 คน
4) โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555
27 คน
และปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
4. โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทํา
1.1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 7 หลักสูตร
225 คน
-การเพาะพันธ์กล้ายางและติดตายาง
20 คน
-การทอผ้าพื้นเมือง
25 คน
-การผลิตผ้าบาติก
30 คน
-การเพาะเห็ดและการผลิตอาหารแปลรูปจากเห็ด
60 คน
-การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง
25 คน
-เกษตรกรรมทํานา 1 ไร่ 1 แสน
35 คน
-การสร้างอาชีพการจัดการสหกรณ์ร้านค้า
30 คน
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการชุมชนในพื้นที่
1 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมพหุวัฒนธรรมของ
910 คน
นักศึกษาและภาคีเครือข่าย
2.1 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 600 คน
2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
50 คน
2.3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น
200 คน
2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้นํานักศึกษา
60 คน

18 คน
22 คน
31 คน
21 คน
133 คน
114 คน
28 คน
10 คน
27 คน
147 คน












ผลการ
ดําเนินงาน
1,067 คน
1,127 คน

บรรลุตาม
แผน
หรือไม่



60 คน



70 คน



1,500 คน
27 คน




225 คน
20 คน
25 คน
30 คน
60 คน
25 คน
35 คน
30 คน
1 หลักสูตร
2,053 คน












1,500 คน
124 คน
283 คน
146 คน
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based)
5. โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1. การจัดการความรู้เกษตรอินทรีย์
2. การจัดการความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
ใช้ทุนทางวัฒนธรรม
3. การจัดการความรู้เพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. การจัดการความรู้เรื่องผ้าพื้นเมือง
5. การจัดการความรู้เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
6. การจัดการความรู้เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชน
7. การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



2 ชุมชน

2 ชุมชน

90 คน
25 คน

90 คน
27 คน




60 คน
80 คน
175 คน
200 คน
100 คน

60 คน
80 คน
574 คน
200 คน
165 คน







สูตรคํานวณ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย = จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย x 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดตามแผน
ผลการคํานวณ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย = 57  100 = 91.94
62

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
ร้อยละ 50 – 64

คะแนน 2
ร้อยละ 65 - 84

คะแนน 3
ร้อยละ 85 – 100

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6944-0414
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : ร้อยละ 91.94
เป้าหมายปีต่อไป : ร้อยละ 85 - 100
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน และคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชน
แนวทางการพัฒนา : จุดอ่อน : แนวทางการแก้ไข : ควรมีการติดตามการใช้งบประมาณและการสนับสนุนงบประมาณในเพียงพอต่อการบริหาร
แต่ละวิทยาลัย ไม่ควรให้งบประมาณขาดหรือติดลบ เนื่องจากจะขาดสภาพคล่องในการทํางาน
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.1.1
เอกสาร 1.1.1.2
เอกสาร 1.1.1.6
เอกสาร 1.1.2.1
เอกสาร 1.1.2.2
เอกสาร 1.1.5.1
เอกสาร 1.1.5.2

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2554
แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจํางบประมาณ 2555
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (รอบ 6 เดือน)

