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ภาคผนวก ก.
แต่งตัง้ ผูร้ ับผิดชอบการจัดทําข้อมูลรายองค์ประกอบการประเมินตนเอง
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คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ที่ 43 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลรายองค์ประกอบการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554
.....................................................................................

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดทําการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554 ขึ้น
ตามพรบ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม(ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 ได้ กํ า หนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรง
ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 ข้อ 18 (1) จึงแต่งตั้งคณะทํางานดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงาน ทรัพยากร อํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายนิยม ชูชื่น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประธานกรรมการ
1.2 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กรรมการ
1.3 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ครูวิทยาลัยชุมชนสงขลา
กรรมการ
1.4 นางวิลัย บุตร์วัตร
ครู คศ.1
กรรมการ
1.5 นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
1.5 นายวีระพจน์ กิมาคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
กรรมการและ
1.6 น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ ครู คศ.1
เลขานุการ
2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลตามรายองค์ประกอบการประเมินตนเอง วิทยาลัยชุมชน
สงขลา ประจําปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย
2.1 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน มี
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่ตรงกับ
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับการบรรลุผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 1 และ
จัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
/2.1.1 นายมานพ…
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2.1.1 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการฯ
ประธานกรรมการ
2.1.2 นางวิลัย บุตร์วัตร
ครู คศ.1
กรรมการ
2.1.3 น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
2.2 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา มีจํานวน 9 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการ
มีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ 2.3 มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญาและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 2.6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.50 (อนุปริญญา)
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชน
ตัวบ่งชี้ 2.8 ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไป
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ตัวบ่งชี้ 2.9 ร้ อ ยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 2
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.2.1 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2.2.2 น.ส.ลักษณา ชินวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.2.3 น.ส.ฟาธีย่าห์ เลรักมาน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
กรรมการ
2.2.4 น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
กรรมการ
2.2.5 นายรังสฤษ ล่าหับ
เจ้าหน้างานวัดผล
กรรมการ
2.2.6 น.ส.ปาริชาติ แก้วทอง
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ (1)
2.2.7 น.ส.ศจีมาศ พูลทรัพย์
ครูคศ. 1
กรรมการและเลขานุการ (2)
2.3 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบริการวิชาการ มีจํานวน
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีกระบวนการฝึกอบรมที่สร้างความสําเร็จในตัวผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ 3.3 มีระบบและกิจกรรมบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 3
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.3.1 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
/2.3.2 นางสิริพรรณ...
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2.3.2 นางสิริพรรณ เพชรประกอบ ครูชํานาญการ
กรรมการ
2.2.3 น.ส.ไปรยา ดําแสงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่หลักสูตรระยะสั้น กรรมการ
2.2.4 น.ส.ฉัตรพิรุณ ชนะภัย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
2.4 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 4 การพัฒนานักศึกษา มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 4.1 มีระบบและกิจกรรมบริการนักศึกษาที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
ตัวบ่งชี้ 4.3 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถ
ทางสังคม
ตัวบ่งชี้ 4.4 จํานวนผลงาน รางวัลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในสังคม
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 4
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.4.1 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการฯ
ประธานกรรมการ
2.4.2 นางสุธี เทพสุริวงค์
ครูชํานาญการ
กรรมการ
2.4.3 นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2.4.5 น.ส.กูอัสราณี กูเง๊าะ
2.4.5 นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
2.5 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการเครือข่าย มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 5.1 หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษา/สถานที่ จั ด การศึ ก ษามี ศั ก ยภาพความพร้ อ มและความ
เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ 5.2 มีการสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 5
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.5.1 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการฯ
ประธานกรรมการ
2.5.2 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชํานาญการ
กรรมการ
2.5.3 นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.5.3 น.ส.เอมอร เอี่ยมอักษร
2.5.4 น.ส.ศิริวรรณ ทองเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กรรมการ
2.5.4 นายวีระพจน์ กิมาคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
2.6 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 6 การวิจัย มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 6.1 ผู้สอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 6.2 มีการวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวิทยาลัยหรือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 6
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.6.1 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2.6.2 น.ส.ลักษณา ชินวงศ์
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.6.3 นางปาริชาต ชูสุวรรณ
ครูชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.7 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 7 การทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 7.1 มีกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.2 มีกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 7
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.7.1 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการฯ
ประธานกรรมการ
2.7.2 น.ส.กูอัศราณี กูเง๊าะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2.7.3 นายกฤตภาส สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
กรรมการ
2.7.4 นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2.8 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 8 การบริหารจัดการ มีจํานวน 7 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.2 สภาวิทยาลัยชุมชนกํากับดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ 8.3 สภาวิชาการกํากับดูแลการดําเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 8.4 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของวิทยาลัยชุมชน
ตัวบ่งชี้ 8.5 มีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ตัวบ่งชี้ 8.6 ระดับความร่วมมือและความสุขในการทํางานของบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 8.7 มีการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 8
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 8.1 และ 8.5 ประกอบด้วย
2.8.1 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการฯ
ประธานกรรมการ
2.8.2 นายวีระพจน์ กิมาคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ 8.2, 8.4 และ 8.6 ประกอบด้วย
ครูคศ. 1
ประธานกรรมการ
2.8.3 นางวิลัย บุตร์วัตร
2.8.4 น.ส.ศุภมาศ อยู่อริยะ
ครูคศ. 1
กรรมการ
2.8.5 นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2.8.6 น.ส.กูอัสราณี กูเง๊าะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2.8.7 นางจารุวรรณ นาคเนียม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.8.8 น.ส.สุพัตรา วันทนีย์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.8.9 น.ส.ชนัญชิดา เพชรมณี
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
2.8.10 น.ส.ภาวดี ฉัตรจินดา
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการและเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ 8.3 ประกอบด้วย
2.8.11 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2.8.12 นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2.8.13 น.ส.กูอัสราณี กูเง๊าะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2.8.14 น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
/ตัวบ่งชี้ 8.7…
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ตัวบ่งชี้ 8.7 ประกอบด้วย
2.8.13 นายมานพ คงยะฤทธิ์
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2.8.14 น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ ครูคศ. 1
กรรมการและเลขานุการ
2.9 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 9 การเงินและงบประมาณ มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 9.1 มีระบบการเงิน งบประมาณการจัดสรร และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ตัวบ่งชี้ 9.2 ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
ตัวบ่งชี้ 9.3 ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการใช้จ่าย
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่ 9
และจัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.9.1 นางวิลัย บุตร์วัตร
ครูคศ. 1
ประธานกรรมการ
2.9.2 น.ส.ศุภมาศ อยู่อริยะ
ครูคศ. 1
2.9.3 น.ส.ภาวดี ฉัตรจินดา
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
2.9.4 นางชนัญชิดา เพชรมณี
2.9.5 นางจารุวรรณ นาคเนียม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.9.6 นายธนพล ใจสุข
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
กรรมการ
2.9.6 น.ส.สุพัตรา วันทนีย์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ
2.10 คณะทํางานองค์ประกอบที่ 10 ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 10.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ 10.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
คณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่ จัดทํารายละเอียดตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบที่10 และ
จัดเก็บ ข้อมูล หลักฐานประกอบการรับการประเมินภายใน ประกอบด้วย
2.10.1 นายนิยม ชูชื่น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประธานกรรมการ
2.10.2 นายมานพ คงยะฤทธิ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
กรรมการ
2.10.3 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
ครูคศ.1
กรรมการ
2.10.4 นางวิลัย บุตร์วัตร
2.10.5 นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2.10.6 นายวีระพจน์ กิมาคม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2.10.7 น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ ครูคศ.1
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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ภาคผนวก ข.
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประจําปีการศึกษา 2554
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คําสั่งวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ที่ 77 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554
.....................................................................................

ด้วยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดทําการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กําหนดไว้ในหนวด 6 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวดําเนินไปตามระเบียบของทางราชการอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546 ข้อ 18(1) จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554 ดังนี้
1. ผศ.ดร.เรวดี กะโหมวงศ์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา
กรรมการ
3. นายจรัส ชูชื่น
กรรมการ
4. นางวันดี นวนสร้อย
กรรมการ
5. น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
6. น.ส.ศจีมาส พูลทรัพย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ตรวจประเมินการดําเนินงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประจําปีการศึกษา 2554 ให้ข้อคิดเห็นเสนอต่อวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนร่วมจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

(นายนิยม ชูชื่น)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

156

ภาคผนวก ค.
ปฏิทินการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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ปฏิทนิ การประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัตงิ าน
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมงาน
6 มิ.ย. 55 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลราย
ผู้บริหาร ครูและ
งานประกัน
องค์ประกอบการประเมินตนเองของวิทยาลัย
บุคลากรทุกคน
คุณภาพฯ
ชุมชนสงขลา ประจําปีการศึกษา 2554
11 มิ.ย. 54 ประชุมแจ้งเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู
งานประกัน
ภายในของวิทยาลัยชุมชนสงขลา 10
และบุคลากรทุกคน
คุณภาพฯ
องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้
5 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร ครูและ
งานประกัน
ประชุมมอบหมายความรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
บุคลากรทุกคน
คุณภาพฯ
ของแต่ละมาตรฐาน
ขั้นดําเนินการ
6-10 ก.ค. 55 จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
วางกรอบการประเมินการทางานประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบการ ผู้รับผิดชอบการ
ภายใน
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
ภายใน
9 ก.ค. 55 จัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการประกัน
ผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
คุณภาพภายใน
ทุกท่าน
11 ก.ค. 55 แจกคู่มือการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดทํา
งานประกัน
ข้
อ
มู
ล
ราย
และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อศึกษา
คุณภาพฯ
องค์
ป
ระกอบการ
แนวทางการดาเนินงาน
ประเมินตนเองของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประจําปีการศึกษา
2553

12-16 ก.ค. 55 จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

17 ก.ค. 55
17 ก.ค. -15
สค.55
25 ก.ค. 55
25 ก.ค.-7

ประชุมชี้แจงเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แจกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นรายงาน
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค์ในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 1)
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จาก

คณะกรรมการ
ครู และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการ
ทุกท่าน
ประกันคุณภาพ
ภายใน
งานประกันคุณภาพฯ งานประกัน
คุณภาพฯ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคน
ครู และบุคลากร
ทุกท่าน
ผู้บริหาร ครูและ

งานประกัน
คุณภาพฯ
ผู้บริหาร
งานประกัน
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วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัตงิ าน
ส.ค. 55
ข้อมูลที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุง
8 ส.ค. 55 ประชุมติดตามปัญหาและอุปสรรค์ในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (ครั้งที่ 2)
8 ส.ค.- 8 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จาก
ก.ย. 55
ข้อมูลที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุง
9 ก.ย. 55 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกตัวบ่งชี้
10 ก.ย.55

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรทุกคน
คุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานทุก
ผู้บริหาร
กลุ่ม
ผู้บริหาร ครูและ
งานประกัน
บุคลากรทุกคน
คุณภาพฯ
ครู และบุคลากร
งานประกัน
ทุกท่าน
คุณภาพฯ
ครู และบุคลากร
งานประกัน
ทุกท่าน
คุณภาพฯ
ครู และบุคลากร ครู และบุคลากร
ทุกท่าน
ทุกท่าน
ครู และบุคลากร
ผู้บริหาร
ทุกท่าน
ครู และบุคลากร ครู และบุคลากร
ทุกท่าน
ทุกท่าน

ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุก
ตัวบ่งชี้
10-12 ก.ย.55 ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ทุกตัวบ่งชี้
13 ก.ย. 55 การประเมินทดสอบการนําเสนอผลการประเมิน
ตนเอง ของแต่ละกลุ่มงาน
14-21ก.ย.55 ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ทุกตัวบ่งชี้ (ตามที่คณะกรรมการประเมิน
ทดสอบแจ้ง)
24 ก.ย. 54 รับการประเมินจากกรรมการประเมินภายในของ
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ครูและ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประเมินภายใน
บุคลากรทุกคน
26 ก.ย. 54 ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อแจ้งผล
คณะกรรมการสภา
งานประกัน
การประเมินตนเอง (SAR)
วิทยาลัยชุมชน
คุณภาพฯ
สงขลา
28 ก.ย. 54 ส่งรายงานประเมินตนเองไปยังสวชช.
ครู และบุคลากร
งานประกัน
ทุกท่าน
คุณภาพฯ
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ภาคผนวก ง.
ภาพกิจกรรมดําเนินการประเมินคุณภาพใน
วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา
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ภาพกิจกรรมดําเนินการประเมินคุณภาพใน
วันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลากล่าวต้อนรับ
กรรมการประเมิน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน

น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ นําเสนอผลการประเมิน
ตนเอง ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

การจัดเรียงเอกสารสําหรับการเสนอต่อกรรมการ
ประเมินของกลุ่มงานวิชาการ

การจัดเรียงเอกสารสําหรับการเสนอต่อกรรมการ
ประเมินของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา

บรรยากาศการประเมินขององค์ประกอบที่ 6
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บรรยากาศการประเมินขององค์ประกอบที่ 5

บรรยากาศการประเมินขององค์ประกอบที่ 4 และ 7

บรรยากาศการตรวจสอบเอกสารของ
อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา กรรมการประเมิน

บรรยากาศการตรวจสอบเอกสารของ
ผศ.ดร.เรวดี กะโหมวงศ์ กรรมการประเมิน

บรรยากาศการตรวจสอบเอกสารของ
อาจารย์วันดี นวนสร้อย กรรมการประเมิน

บรรยากาศการตรวจสอบเอกสารของ
อาจารย์จรัส ชูชื่น กรรมการประเมิน
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ผศ.ดร.เรวดี กะโหมวงศ์ ประธานกรรมการประเมิน
สรุปผลการประเมินของกรรมการ

อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา กรรมการประเมิน
ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินในครัง้ นี้

อาจารย์วันดี นวนสร้อย กรรมการประเมิน
ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินในครั้งนี้

อาจารย์จรัส ชูชื่น กรรมการประเมิน
ให้ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินในครัง้ นี้

การถ่ายภาพร่วมกับกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

