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องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 4.1 มีระบบและกิจกรรมบริการนักศึกษาที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 การสํารวจความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการของวิทยาลัยชุมชนในด้านต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดําเนินการการสํารวจความต้องการของนักศึกษาในด้านบริการต่าง ๆ ตาม
หลักฐานในแบบประเมิน (เอกสาร 4.1.1.1)
ข้อ 2 การจัดระบบบริการประเภทต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีระบบบริการประเภทต่างๆ ดังนี้
1. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการจัดตั้งห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลาเพิ่มเติมที่สถานที่จัดการศึกษา โรงเรียนเทพา (เอกสาร
4.1.2.1) เพื่อกระจายหนังสือไปยังสถานที่จัดการศึกษา
-มีระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (เอกสาร 4.1.2.2)
2. การบริการแนะแนวและให้คําปรึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดทําระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร
4.1.2.3)
-ติดตามนักศึกษาออกกลางคัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา (เอกสาร
4.1.2.4)
-จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาใหม่ (ปฐมนิเทศนักศึกษา) เพื่อให้
นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และระเบียบ
ปฏิบัติในการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 4.1.2.5)
- จั ด โครงการปั จ ฉิ มนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาก่ อ นจบเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการสํ าเร็ จ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
(เอกสาร 4.1.2.6)
3. การบริการข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่จัดการศึกษา
ทุกแห่ง เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา (เอกสาร 4.1.2.7)
4. การบริการสุขภาพ
- วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาสี วชช. สงขลาเกมส์ (ต้านภัยยาเสพติด)
และการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ (เอกสาร 4.1.2.8)
ข้อ 3 การประเมินการให้บริการในทุกภาคเรียน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดให้มีการสํารวจความพร้อมของสถานที่จัดการศึกษา ตามสถานที่จัดการศึกษา
ต่างๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนให้เพียงพอ ส่งเสริมการใช้สถานที่ร่วมกันในการจัดการศึกษา พัฒนา
สถานที่สําหรับการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน มีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการทางวิชาการของแต่ละสาขาที่นักศึกษาๆ อยู่ประจําทุกภาคเรียน มีการ
ติดตามนิเทศสถานที่จัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาของสถานที่จัดการศึกษาอําเภอต่าง ๆ และกิจกรรม
ประจําที่มีขึ้นในระหว่างภาคเรียน (เอกสาร 4.1.3.1)

68
ข้อ 4 การปรับปรุงการให้บริการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความเหมะสม และรองรับจํานวน
ผู้เรียนที่จะขยายจํานวนมากขึ้นในอนาคต สําหรับศูนย์การเรียนอําเภอต่างๆ เช่นศูนย์การเรียนอําเภอเทพา
โรงเรียนเทพา ศูนย์การเรียนอําเภอระโนด ศูนย์การเรียนอําเภอควนเนียง ศูนย์การเรียนอําเภอสะเดา ศูนย์การ
เรียนอําเภอจะนะ และศูนย์การเรียนอําเภอหาดใหญ่ ตามที่ได้แจ้งความประสงค์มายังวิทยาลัยฯ (เอกสาร
4.1.4.1)
- ให้บริการรับลงทะเบียนนอกพื้นที่แม่ข่าย และบริการรับลงทะเบียนในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อ
ความสะดวกแก่นักศึกษา (เอกสาร 4.1.4.2)
- จัดให้มีผู้ประสานงานศูนย์ เป็นผู้รับผิดชอบอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น เปิด-ปิดห้องเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ทางกลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้น รับ- ส่งเอกสารต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษากับ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา (เอกสาร 4.1.4.3)
ข้อ 5 นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการและรับบริการ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดนักศึกษามีส่วนในการให้บริการ ในการร่วมกิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่ทุกชุมชน
และหมู่ บ้านต่ าง ๆ ให้บริ การทางวิ ชาการ ในการศึกษาในหลั กสู ตรอนุ ปริญญาในสาขาต่างๆ และหลั กสู ตร
ฝึ กอบรมระยะสั้น ร่ วมทั้ งให้ ความร่ วมมื อจั ดกิ จกรรมกั บหน่ วยงานภายนอก อย่ างสม่ํ าเสมอเมื่ อมีการร้ อง
ขอให้เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมร่วมกับที่ว่าการอําเภอเทพา อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ (เอกสาร 4.1.5.1)
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ (เอกสาร 4.1.5.2)
- กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก (เอกสาร 4.1.5.3)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากกิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา นักศึกษาจึงมีความต้องการได้
แสดงออก และเรียนรู้ประสบการณ์ตรง องค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จึงได้กําหนดให้จัดกิจกรรมร่วมกับ
ทางเทศบาลตําบลเทพา ในวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตําบลเทพา (เอกสาร 4.1.5.4)
- ให้บริการทางวิชาการ ในการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น ให้แก่
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก (เอกสาร 4.1.5.5)
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ องค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดกิจกรรมร่วมกันใน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในทางที่สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (เอกสาร 4.1.5.6)
ข้อ 6 ประเมินค่าความพึงพอใจของนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา พบว่านักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูท่ ี่ระดับ 4.5147 หรือคิดเป็นร้อยละ
90.29 (เอกสาร 4.1.6.1)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 4
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.50

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50

* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 2 เกณฑ์ที่กําหนด

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1- 6
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
โทรศัพท์ : 0-7437-6667
E-mail : songkhla@bcca.go.th
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 – 6
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1- 6
ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.5147
ระดับความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
ผลการประเมินตนเอง :
2 คะแนน
จุดแข็ง : นักศึกษาบางส่วนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือช่วยเหลืองาน
กิจกรรมนักศึกษา
แนวทางการพัฒนา : บุคลากรทุกส่วนที่เกีย่ วข้องกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลามีส่วนร่วมในกิจกรรม /
โครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดอย่างพร้อมเพรียงทั้งก่อน –หลังกิจกรรม
จุดอ่อน : การจัดกิจกรรมในวันปกติ จะทําให้นักศึกษาส่วนมากไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากติดภาระหน้าทีใ่ น
การทํางาน
แนวทางการแก้ไข : ให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมและผลักดันพัฒนา รวมทั้งจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 4.1.1.1
เอกสาร 4.1.2.1
เอกสาร 4.1.2.2
เอกสาร 4.1.2.3
เอกสาร 4.1.2.4
เอกสาร 4.1.2.5
เอกสาร 4.1.2.6
เอกสาร 4.1.2.7
เอกสาร 4.1.2.8
เอกสาร 4.1.3.1
เอกสาร 4.1.4.1
เอกสาร 4.1.4.2
เอกสาร 4.1.4.3
เอกสาร 4.1.5.1
เอกสาร 4.1.5.2
เอกสาร 4.1.5.3
เอกสาร 4.1.5.4
เอกสาร 4.1.5.5
เอกสาร 4.1.5.6
เอกสาร 4.1.6.1

แบบสํารวจความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ภาพกิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษาและรายชื่อผู้เข้ารับบริการ
เอกสารระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
คําสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานผลการศึกษานักศึกษาออกกลางคัน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์นักศึกษาใหม่ (ปฐมนิเทศนักศึกษา)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ก่อนจบ
เอกสารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยจัด ฯ
โครงการการแข่งขันกีฬาสี วชช. สงขลาเกมส์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
รายงานผลการประชุมกรรมการวิทยาลัยชุมชน
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานรับลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
คําสั่งแต่งตั้งผูด้ ูแลสถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
ภาพถ่ายกิจกรรมบริการแนะแนวให้กับนักเรียนของ กศน.
ภาพถ่ายกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ภาพถ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ภาพถ่ายกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ภาพถ่ายกิจกรรมวันปีใหม่
รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริการฯ
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ตัวบ่งชี้ 4.2 มีกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
สูตรการคํานวณ
จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ×100 = ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 สํารวจกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
ในรอบปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มีการสํารวจกิจกรรมเพื่อนําไปสู่การออกแบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน ตามบทบาทหน้าที่และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ แยกเป็นลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ
1. ด้านการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพตามบริบทในแต่ละพื้นที่ (เอกสาร 4.2.1.1) มีจํานวน 10 กลุ่ม
อาชีพ 7 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการพัฒนาทักษะฝีมือในการผลิตผ้าบาติกเพื่อการประกอบอาชีพ กลุ่มสตรีชุมชนตลาดแขก อ.เทพา
จ.สงขลา
- โครงการการเพาะพันธุ์กล้ายางและติดตายาง กลุ่มเพาะชํายางพาราบ้านปากบาง หมู่ 4 ต.สะกอม
อ.จะนะ จ.สงขลา
- โครงการทอผ้าพื้นเมือง ศาลาประชาคม กลุ่มแม่บ้าน ต. สะท้อน อ. นาทวี
- โครงการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ชุมชนบ้านพรุชิง ม. 7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
- โครงการเกษตรทํานา 1 ไร่ 1 แสน พื้นที่ต. บางเขียด อ. สิงหนคร พื้นที่ต.เกาะแต้ว อ.เมือง และ พื้น
ที่ต.ควนรู อ. รัตภูมิ จ.สงขลา
- โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดและการผลิตอาหารแปรรูป กลุ่มเกษตรกร อ. จะนะ และ อ.เทพา
- โครงการสร้างอาชีพการจัดการสหกรณ์ร้านค้า ต. ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
เป็นกิจกรรมของโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาและนักศึกษา ไปสนับสนุนส่งเสริม ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะชุมชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนร่วมกัน
รณรงค์เฝ้าระวังไข้เลือดออก และร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ฯลฯ (เอกสาร 4.2.1.2)
3.ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ร่วม
กิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ดังนี้
3.1 องค์การนักศึกษา ร่วมส่งเพื่อนนักศึกษาเข้าประกวดนางนพมาศ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
ทั้งนี้เป็นการเข้าร่วมตามที่หน่วยงานภายนอก(อําเภอเทพา) ร้องขอมา (เอกสาร 4.2.1.3)
3.2 นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (เอกสาร 4.2.1.4)
3.3 นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมการจัดงานพิธีหล่อพระไพรีพินาศพระประธานในพระอุโบสถ
วัดพิกุลบุญญาราม ต.เทพา อ. เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (เอกสาร 4.2.1.5)
3.4 กิจกรรมอุปสมบทพระสงฆ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระสงฆ์ รูป
อื่นๆ รวมจํานวน 6 รูป ระหว่างวันที่ 6 -18 มิถุนายน 2554 (เอกสาร 4.2.1.6)
- วัดเชิงแส อ. กระแสร์สินธุ์ จ.สงขลา
- วัดในวังพระอารามหลวง ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
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- วัดโบกขรณี ต. แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (๒ รูป)
- วัดวังใต้ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
- วัดลําชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
4. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ และอาสาพัฒนา
ในปีการศึกษา 2554 องค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเพื่อนนักศึกษาร่วมกับชุมชน จัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในวันสําคัญแห่งชาติ ดังนี้
4.1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมกับสํานักสงฆ์บ้านพระพุทธ ต.เทพา อ. เทพา จ.สงขลา โดยมีองค์การ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเพื่อนนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เอกสาร
4.2.1.7)
4.2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ องค์การนักศึกษาและบุคลากรได้พร้อมใจกันเข้า
ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา กับเทศบาลตําบลเทพาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่าง ๆ บริเวณท่าเรือแม่น้ําเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา (เอกสาร 4.2.1.8)
4.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยนักศึกษา องค์การนักศึกษา คณะครู
บุคลากร ได้พร้อมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ บึงอู่นครและบริเวณป่าน้ําตก
เขาสูง ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา (เอกสาร 4.2.1.9)
4.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย องค์การนักศึกษา คณะครู บุคลากร ร่วมใจ
กันพัฒนา จัดกิจกรรมบริการสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนเทพา และโรงเรียน
บ้านเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา (เอกสาร 4.2.1.10)
5. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ ในการ
สร้างสรรค์ สามัคคี และสร้างสุขภาวะแก่ชุมชน จํานวนหลายกิจกรรม เช่น
5.1 กิจกรรมการประกวด Sport Night จากการสํารวจ นักศึกษาต้องการมีกิจกรรมการส่งเสริม
บุคลิกภาพของตนเอง ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ต่างๆ จึงจัดกิจกรรมการประกวด Sport Night ขึ้นในวันที่
16 กรกฎาคม 2554 (เอกสาร 4.2.1.11)
5.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ 5 วชช . ภาคใต้ นักศึกษา
ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มสถาบั น เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสถานที่ กั น จึ ง มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าเสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์และความสัมพันธ์ ระหว่าง 5 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ขึ้น ในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2554
(เอกสาร 4.2.1.12)
5.3 กิจกรรมแข่งขันกีฬา วชช. เกมส์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 (เอกสาร 4.2.1.13)
6. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาซึ่งส่วนใหญ่มาจากประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ใน
ระดับท้ องถิ่ นจึง มีค วามสํา คัญ นอกจากนัก ศึ กษาได้ นําความรู้ ที่ ได้ รับมาดําเนิ นการบริหารจั ดการ องค์ การ
นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมกับการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่นการเป็นกรรมการเลือกตั้ง การเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย
ในการเลือกตั้ง และการสมัครเข้ารับเลือกตั้งในตําแหน่ง สมาชิกสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
6.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภาองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เนื่องจากองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ
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ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2554 (เอกสาร 4.2.1.14)
ข้อ 2 จัดทําแผนอาสาสมัครของนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ในการร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน คณะกรรมการองค์การนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้เสนอความต้องการ เพื่อให้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามกรอบงานของกิจกรรมนักศึกษา แล้วกําหนดรายละเอียดเป็นแบบแผนงานโครงการ และสามารถ
ติดตามผลได้ ในปีการศึกษา 2554 กิจกรรมที่ได้ทําตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และเอกสารอ้างอิงแผนงาน
โครงการ (เอกสาร 4.2.2.1)
ข้อ 3 ดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาชุมชน
แผนงานโครงการที่เสนอและได้รับอนุมัติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้นําไปดําเนินการตามขั้นตอน เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการก็ทําการสรุปผล (เอกสาร 4.2.3.1)
ข้อ 4 นักศึกษาประเมินตนเองและวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงาน
ในการประเมินตนเองของนักศึกษา จะทําใน 2 ลักษณะ คือ การพูดคุยเพื่อสะท้อนประสบการณ์และผล
การดําเนินงานตามความรับผิดชอบ และตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตามรูปแบบประเมินของแต่ละ
โครงการที่ออกแบบไว้ (เอกสาร 4.2.4.1)
ข้อ 5 ใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม
ในการวางแผนงานโครงการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา ก็ได้มีการนําผลการประเมินในปีก่อนมาเป็นฐานข้อมูล
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 3

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5

นักศึกษาร้อยละ 45 - 60
ร่วมกิจกรรม

นักศึกษาร้อยละ 61 - 85
ร่วมกิจกรรม

นักศึกษาร้อยละ 86 - 100
ร่วมกิจกรรม

* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 2 เกณฑ์ที่กําหนด

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผูจ้ ัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
โทรศัพท์ : 074-376667
E-mail : chang_0741@ hotmail .com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1–5 (ร้อยละ 100) เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ1–5 (ร้อยละ 100)
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : นักศึกษาอยู่ในชุมชน สามารถจะรู้ข้อมูลและแสดงความต้องการรวมทั้งปัญหาของชุมชน ที่ควรจะ
ได้รับในการส่งเสริมหรือแก้ไขเพื่อพัฒนา
แนวทางการพัฒนา : จุดอ่อน : แนวทางการแก้ไข : -
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 4.2.1.1
เอกสาร 4.2.1.2
เอกสาร 4.2.1.3
เอกสาร 4.2.1.4
เอกสาร 4.2.1.5
เอกสาร 4.2.1.6
เอกสาร 4.2.1.7
เอกสาร 4.2.1.8
เอกสาร 4.2.1.9
เอกสาร 4.2.1.10
เอกสาร 4.2.1.11
เอกสาร 4.2.1.12
เอกสาร 4.2.1.13
เอกสาร 4.2.1.14
เอกสาร 4.2.2.1
เอกสาร 4.2.3.1
เอกสาร 4.2.4.1

เอกสารการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เอกสารกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะชุมชน
ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมเทศกาลวันลอยกระทง
ภาพถ่ายกิจกรรมร่วมทําบุญตักบาตร
ภาพถ่ายการเข้าร่วมพิธีหล่อพระประธาน ฯ
ภาพถ่ายกิจกรรมอุปสมบทพระสงฆ์
ภาพถ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฯ ปลูกต้นไม้
ภาพถ่ายบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่ (ปล่อยปลา)
ภาพถ่ายบําเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อ (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ)
ภาพถ่ายกิจกรรมอาสาพัฒนา บําเพ็ญประโยชน์
ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด Sport Night
ภาพถ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความสมานฉันท์ 5 วชช . ภาคใต้
ภาพถ่ายกีฬา วชช. เกมส์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2
เอกสารกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
เอกสารแผนอาสาสมัครของนักศึกษาฯ
เอกสารการสรุปผลโครงการฯ
เอกสารรูปแบบประเมินของแต่ละโครงการที่ออกแบบไว้
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ตัวบ่งชี้ 4.3 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถทาง
สังคม
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการวิเคราะห์และกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการดําเนินงานเพื่อกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา โดยการ
กําหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดโครงการการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา เมื่อคณะทํางานชุดเก่าหมดวาระโดยจัดกิจกรรมให้มี
การเลือกตั้งพร้อมกันทุกศูนย์การเรียน (เอกสาร 4.3.1.1)
- องค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาการบริการสาธารณะ และปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ของอําเภอเทพา (เอกสาร 4.3.1.2)
- องค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพื่อ
มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสมานสามัคคี และดํารงไว้ซึ่งการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็น
การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (เอกสาร 4.3.1.3)
ข้อ 2

จัดทําแผน/โครงการการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถทางสังคม
วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดทําแผนอาสาสมัครของนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน (เอกสาร 4.3.2.1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพ คุณธรรม
จริยธรรม และ ความสามารถทางสังคมให้กับนักศึกษา
ข้อ 3 ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- ส่งผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (เอกสาร 4.3.3.1 )
- ร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (เอกสาร 4.3.3.2 )
ข้อ 4 นักศึกษาประเมินตนเองและวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงาน
นักศึกษามีการประเมินตนเองและวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการสรุปผลเป็น
ความพึงพอใจของทุกครัง้ ที่จดั กิจกรรม (เอกสาร 4.3.4.1)
ข้อ 5 จัดทํารายงานการพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จัดทํารายงานการพัฒนานักศึกษา แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และเสนอแนะต่อผู้บริหาร
ผู้เกี่ยวข้องในการรับรู้และช่วยแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 4.3.5.1)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนินการข้อ 1 - 3

คะแนน 2
มีการดําเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 3
มีการดําเนินการข้อ 1 - 5
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
โทรศัพท์ : 074-376667
E-mail : chang_0741@ hotmail .com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดําเนินการข้อ 1 - 5
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดําเนินการข้อ 1 - 5
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทางการพัฒนา : เปิดโอกาสให้องค์การนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
จุดอ่อน : นักศึกษายังไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้นอย่างทัว่ ถึง
แนวทางการแก้ไข : เพิ่มการประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสาร ให้มากขึ้น
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 4.3.1.1
เอกสาร 4.3.1.2
เอกสาร 4.3.1.3
เอกสาร 4.3.2.1
เอกสาร 4.3.3.1
เอกสาร 4.3.3.2
เอกสาร 4.3.4.1
เอกสาร 4.3.5.1

เอกสารกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
ภาพถ่ายกิจกรรมอาสาพัฒนา ฯ
ถาพถ่ายกิจกรรมวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่
แผนอาสาพัฒนาของนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
เอกสารพัฒนาผู้นํานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม
ภาพถ่ายการนํานักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
เอกสารสรุปผลความพึงพอใจ
เอกสารรายงานการพัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 4.4 จํานวนผลงาน รางวัลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในสังคม
ผลการดําเนินงาน : การดําเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
นักศึกษา/ศิษย์เก่าของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในสังคม มีจํานวน
ทั้งสิ้น 37 คน (เอกสาร 4.4.1.1) ประกอบด้วย
1. นางนันทาพร พันธมาศ ได้รับประทานประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ประจําปี 2554 จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นํา
นอกจากนี้ได้รับรางวัลพี่เลี้ยงดีเด่น ด้านการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ
2. น.ส.มยุรา ยูโซ๊ะ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ในการเป็นพี่เลี้ยงดีเด่น ด้านการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้
3. นายอดิศักดิ์ ลอเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร ชาย จากการ
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดยะลา
4. น.ส.ชญาณ์นิช มูณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร หญิง จากการ
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดยะลา
5. นายสราวุฒิ สาและ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร ชาย จากการ
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดยะลา
6. น.ส.นิฤมล ทองรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร หญิง จากการ
แข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดยะลา
7. น.ส.ชญาณ์นิช มูณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
8. น.ส.วิยะดา ชัยหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
9. น.ส.นิฤมล ทองรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
10. น.ส.กนกวรรณ สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100
เมตร หญิง จากการแข่ง ขัน กี ฬาสมานฉั นท์ วิท ยาลั ย ชุ มชน 5 จั ง หวั ดภาคใต้ ครั้ง ที่ 2 ระหว่ า งวั นที่ 15-17
กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
11. น.ส.กนกวรรณ สุวรรณวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200
เมตร หญิง จากการแข่ง ขัน กี ฬาสมานฉั นท์ วิท ยาลั ย ชุ มชน 5 จั ง หวั ดภาคใต้ ครั้ง ที่ 2 ระหว่ า งวั นที่ 15-17
กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
12. น.ส.วิยะดา ชัยหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร หญิง
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จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
13. น.ส.นิฤมล ทองรักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร หญิง
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
14. น.ส.จิรวรรณ บุญนํา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร หญิง
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
15. นายอับดุลเลาะ หมัดลาเต๊ะ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร
ชาย จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม
2554 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
16. นายอับดุลเลาะ หัจยี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
17. นายสราวุฒิ สาและ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
18. นายอิศักดิ์ ลอเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
19. นายพงศ์กร พงษ์คุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 800 เมตร ชาย จาก
การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
19. น.ส.วรรณมล สงขินี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 400 เมตร หญิง จาก
การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
20. น.ส.วรอรสา อีสอปูเต๊ะ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 200 เมตร
หญิง จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม
2554 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
21. นายอับดุลเลาะ หัจยี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 200 เมตร หญิง จาก
การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
22. นายอดิศักดิ์ ลอเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
23. นายสราวุฒิ สาและ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
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24. นายอับดุลเลาะ หัจยี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
25. นายพงศ์กร พงษ์คุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กรีฑา ประเภท วิ่งผลัด 4×200 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ณ
สนามกีฬากลาง จังหวัดยะลา
26. นายคํานึง ทองคํา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”
27. นายคํานูน เพชรรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
28. นายธีรวิทชย์ วิเชียรบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
29. จ.ส.ต.ประสิทธิ์ สุขแป๊ะเฮา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
30. ด.ต.ชออด ศรีอ่อน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
31. นายชานนท์ หรัญรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
32. นายเกียรติศักดิ์ อินช่วย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”
33. นายวิชัย นวลจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์
2555
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
34. นายกัมพล เกลี้ยงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
35. นายนิวัฒน์ ปักกาสตัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
36. นายชาญยุทธ ธรรมรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขัน
กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
37. นายปราโมท สุวรรณคีรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) จากการแข่งขัน
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กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. เมือง จ. สงขลา
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
จํานวน 1 ผลงาน

คะแนน 2
จํานวน 2 ผลงาน

2555

คะแนน 3
จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3
ผลงาน

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
โทรศัพท์ : 074-376667
E-mail : chang_0741@hotmail .com
เป้าหมายปีนี้ : จํานวน 37 ผลงาน
เป้าหมายปีต่อไป : จํานวนมากกว่า หรือเท่ากับ 3 ผลงาน
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน มีความหลากหลาย และมีศักยภาพสูงมีประสบการณ์เฉพาะทางในด้านต่างๆ
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน หรือแสดงความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
จุดอ่อน : นักศึกษาติดภารกิจในการประกอบอาชีพจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ําเสมอ
แนวทางการแก้ไข : ประสานงานล่วงหน้าและทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในเวทีต่าง ๆ
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 4.4.1.1 เอกสารเกียรติบัตรแสดงการเชิดชูเกียรติของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

