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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและตัวบ่งชี้ ความสาเร็จที่
ตรงกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ข้อ 1 มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและตัวบ่งชี้ความสาเร็จสาหรับการบริหาร
จัดการวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ เป็นลายลักษณ์อักษร ที่
ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและมีแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี งบประมาณ
2553 และ 2554(เอกสาร 1.1.1.1 และ 1.1.1.2) เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553 กาหนด
แผนงาน /โครงการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
http://www.sk-cc.ac.th (เอกสาร 1.1.1.3) และติดบอร์ดประชาสัมพัน ธ์ไว้ในห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
สงขลา (เอกสาร 1.1.1.4) ในรายงานประจาปีงบประมาณ 2553 (เอกสาร 1.1.1.5)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาปีงบประมาณ
2553
ปรัชญา :
การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยร่วม ปัจ
เจกบุคคล จึงควรได้รับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพแห่งตนและศักยภาพของรัฐ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดารงอยู่เพื่อ
สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
วิสัยทัศน์ :
“วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดการศึกษารูปแบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”
พันธกิจ :
1. ขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญารูปแบบเครือข่าย ที่สนองความต้องการของชุมชน
ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
2. ขยายการบริการทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาทางด้านอาชีพหรือด้านทักษะ
ในการปฏิบัติงานรูปแบบเครือข่าย ที่สนองความต้องการของชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
3. จัดระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งเครื อข่ายบุคคล เครือข่ายหน่วยงาน และ
เครือข่าย ICT ที่สามารถเชื่อมโยงและประสานงานกับสถานที่เรียนครอบคลุมจังหวัดสงขลา
4. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเครือข่ายรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน
และการบริการทางวิชาการอื่นๆ
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
6. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ
ให้มีสมรรถนะเพียงพอในการ
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ปฏิบัติงานแต่ละด้าน
8. จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพให้มีผลการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ (TQF) เกณฑ์
มาตรฐานสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝุายเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA)
เป้าประสงค์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1. ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายสามารถรับรู้และเข้าใจถึงแนวทางหรือรูปแบบการให้บริการทางการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาอย่างต่อเนื่อง
2. มีหน่วยจัดการศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 5 อาเภอที่สามารถ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษารวมทั้งบริการอื่นๆ ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรอนุปริญญาที่สนองความต้องการ ของประชาชนได้
ดังนี้
3.1) หลักสูตรระยะสั้นไม่น้อยกว่า 15 หลักสูตร สามารถรับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า600 คน
3.2) หลักสูตรอนุปริญญาไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร สามารถรับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 360 คน
4. ประชาชนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 1,240 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับการพัฒนาให้มีควา มทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถจัด
การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ข้อ 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาอุดมศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2553 – 2554 (เอกสาร 1.1.1.1 และ 1.1.1.2)
และแผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริม
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสาร 1.1.2.1) ได้มี
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาส ตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย และความเชื่อมโ ยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของวิทยาลัย3 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดาเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
ตามที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา กาหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามแผน ทั้ง นี้แผนงาน /
โครงการ /กิจกรรม ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีความสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานของ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ และยังได้แต่งตั้งให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชประจาปีงบป ระมาณ 2553 – 2554 (เอกสาร 1.1.2.2,

23
1.1.2.3) และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน แผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชน
ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 (เอกสาร 1.1.2.4) เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และมีการจัดประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการ
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี (เอกสาร 1.1.2.5) และวิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับสานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน การจัดทาแ ผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) (เอกสาร
1.1.2.6) ให้เป็นทิศทางในการพัฒนางานและการจัดการศึกษาในระยะเวลาปีงบประมาณ 2553-2556 หลังจาก
นั้น วิทยาลัยชุมชนสงขลาก็ได้ใช้แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นรายปีงบประมาณ และกระบวนการทั้งหมดได้
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 1.1.2.7)
ข้อ 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การวัดความสาเร็จของการดาเนินงานครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละเปูาประสงค์ของการดาเนินงานที่ครอบคลุม
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชนที่ได้ระบุไว้แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสงขลาระยะ4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) (หน้า2022)(เอกสาร 1.1.2.6) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 (หน้า 22-58) (เอกสาร 1.1.1.1)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หน้า 14-36) (เอกสาร 1.1.1.2) และแผนงานเงินอุดหนุน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการ ศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (หน้า 3) (เอกสาร 1.1.2.1)
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อดาเนินงานภายใต้พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยแบ่งเป็น 5
กลุ่มงาน (เอกสาร 1.1.3.1) เพื่อดาเนินงานตามพันธกิจ มีการแต่งตั้งผู้กากับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อ
ประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2553-2554 (เอกสาร
1.1.3.2) มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชประจาปีงบประมาณ 2553–2554 (เอกสาร 1.1.2.2,
1.1.2.3) คาสั่ งแต่งตั้งคณะทางาน แผนงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนใน
การจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 (เอกสาร 1.1.2.4) และคาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยา ลัยชุมชนสงขลา
(เอกสาร 1.1.3.3)
ข้อ 4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อสภาวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นาเสนอข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาประจาเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นของการ
รายงาน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1.1.4.1)
1. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา
2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
3. รายงานผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา
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5. รายงานผลการบริหารทางวิชาการ
6. รายงานผลการดาเนินโครงการ
และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด )ของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 และ 2554 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (เอกสาร 1.1.4.2)
ต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ข้อ 5 มีการดาเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินงานตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนเชื่อมโยง 2
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างเดือน 1 มิ.ย. 53-30 ก.ย. 53 และปีงบประมาณ
2554 ระหว่าง 1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค. 54 มีกิจกรรมตามภารกิจดังนี้
การดาเนินการตามแผนประจาปีงบประมาณ 2553
1. แผนการจัดการศึกษา มีนักศึกษาทั้งเข้าใหม่ 296 และคงอยู่เดิม 305 รวมทั้งสิ้น 601 คน จัด
การศึกษาทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา (เอกสาร 1.1.1.6) และได้ดาเนิน โครงการปรับพื้นฐานการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โครงการศึกษาสภาพการออกกลางคันของนักศึกษาอนุปริญญา โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 (เอกสาร 1.1.2.5)
2. แผนบริการวิชาการ จัดการศึกษาทั้งสิ้น 15 หลักสูตร มีผู้เรียนทั้งสิ้น 882 คน จบตามหลักสูตร
863 คน (เอกสาร 1.1.1.5) ดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตาม
กระบวนการดาคัม "หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการยานยนต์ ", การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
ประจาปีงบประมาณ 2553 โครงการประชุม สัมมนามอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม (เอกสาร
1.1.2.5)
3. แผนวิจัย วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดาเนินการศึกษาวิจัย จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
3.1 การสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อพันธกิจ
ของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เอกสาร 1.1.5.1)
3.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 1.1.5.2)
3.3 การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของอาจารย์ผู้สอน
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (เอกสาร 1.1.5.3)
3.4 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรยะสั้น (เอกสาร 1.1.5.4)
4. แผนทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CSR (ความรับผิดชอบ)
งานคุณธรรมความเป็นไทย กิจกรรมระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพยาบาล และ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เนื่องในวันสงขลาศึกษา กิจกรรมส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมเรียนรู้ในวันพิพิธภัณฑ์ไทย กิจกรรมทาบุญเก้าวันในประเพณีวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันฮารีรายอสัมพันธ์ กิจก รรมพัฒนาสถานที่เรียน กิจกรรมการจัดงานเมาลิดีบี โครงการกีฬาวชช .
สงขลาเกมส์ (เอกสาร 1.1.5.1)
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5. แผนบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2553 มีบุคลากรทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน
(เอกสาร 1.1.5.1)
5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 9,510,913.94 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,431,546 บาท3
5.2 งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2553 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
800,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 799,854 บาท
5.3 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) 849,300 บาท
5.4 โครงการประชุม ปฏิบัติ การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี โครงการสร้างกลยุทธ์การ
ดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน โครงประชุมคณะทางานกลั่นกรองแผนงาน
การดาเนินการตามแผนประจาปีงบประมาณ 2554
1. แผนการจัดการศึกษา มีนักศึกษาทั้งเข้าใหม่ และคงอยู่เดิม รวมทั้งสิ้น 845 คน จัดการศึกษาทั้งสิ้น
5 สาขาวิชา จานวน 18 ห้องเรียน (เอกสาร 1.1.5.5) และได้ดาเนิน โครงการพัฒนาผู้สอนระดับอนุปริญญา
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา งานปรับพื้นฐานผู้เรียน โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร สู่ประชาคมอาเซียน
2. แผนบริการวิชาการ จัดการศึกษาทั้งสิ้น 15 หลักสูตร 35 รุ่น มีผู้เรียนทั้งสิ้น 1,060 คน จบตาม
หลักสูตร 1,049 คน (เอกสาร 1.1.5.6) โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ออกหน่วยร่วมกับ
อาเภอเทพา บริการทางวิชาการ อาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ , การจัดนิทรรศการผลงานของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น ,
โครงการอบรมและบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามโครงการเยาวชนใหม่ ร่วม
โครงการกับที่ว่าการอาเภอเทพา
3. แผนวิจัย วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดาเนินการศึกษาวิจัย ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการ
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 (เอกสาร 1.1.5.7), โครงการวิจัยประเมินผล
โครงการไทยเข้มแข็งอาเภอเทพา (เอกสาร 1.1.5.8), โครงการศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาใน
มุมมองของนักศึกษา (เอกสาร 1.1.5.9)
4. แผนทานุบารุงศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาส ทรงมีพระราชนมายุ ครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 กิจกรรมอุปสมบทพระสงฆ์ กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมละหมายฮายัต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์
ความเป็นชาติ , กิจกรรมเรียนรู้สันติศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม , โครงการอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน ,
การบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการ ปลูกปุาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เอกสาร 1.1.5.10)
5. แผนบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2554 มีบุคลากรทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 34,017,295.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 14,093,348.07 บาท งบอุด หนุนโครงการ
พัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส) (ข้อมูล ณ 30 ส.ค. 54) (เอกสาร 1.1.5.11) ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ,
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โครงการประหยัดพลังงาน
ข้อ 6 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอุดมศึกษาตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่าเสมอ
มีการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ของ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย ชุมชน โดยใช้ การประชุมร่วมสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อจัด ทา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2556 (เอกสาร 1.1.2.5) ได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแต่ละเปูาประสงค์กลยุทธ์ของ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสานัก/หน่วยงาน มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิ บัติราชการ มิติที่
4 การพัฒนาองค์กร
ข้อ 7 มีการนาผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้นาผลการประเมินข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากการประเมินภายนอก
(รอบ
2) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2552 (เอกสาร 1.1.7.1) มาเป็นฐานในการพัฒนาดังนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
การนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดาเนินงาน
1. ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 1.1 แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ และ
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
บริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม
วิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
ผลการดาเนินงานและนาผลการติดตามและ
1.2 ใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้เ ป็นส่วนหนึ่ง
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงดาเนินงานตาม
ของการบริหารจัดการ โดยการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการ
พันธกิจอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินงาน ได้สรุปผลงานเกี่ยวกับเปูาหมายการดาเนินงาน
และนาเสนอต่อสภาวิทยาลัยชุมชนในการประชุม
ประจาเดือน
1.3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของสภาวิทยาลัยชุมชน
1.4 จัดทารายงานผลกา รปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
ต่อสภาวิทยาลัยชุมชนทุกเดือน และรายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด จานวน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
2. ควรจัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้สอน 2.1 ในการจัดทาแผนและการพัฒนาผู้สอนได้ดาเนินการร่วมกับ
โดยเฉพาะด้านการทางานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียน
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โดยในปีการศึกษา ได้จัด
การสอน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อบรมและพัฒนาครู เรื่อง การวัดผลและประเมินผล
และการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
การศึกษา โ ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยใน
ชั้นเรียนและ การสอนเพื่อพัฒนาปัญญาในวิทยาลัยชุมชน มี
อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 คน
2.2 ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัด
ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
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การสอนรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
3. ควรรีบพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร 3.1 ได้มีการนาระบบฐานข้อมูล (ข้อมูล 3 ฐาน) และใช้ร่วมกับ
จัดการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ทุกวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ
ปลอดภัย ทันสมัย และถูกต้องเป็นปัจจัยอยู่
ข้อมูลและการค้นหาข้อมูล และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ตลอดเวลา พร้อมทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้
กับวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ ได้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 3.2 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒ นา Soft ware ที่จะนามาใช้ในการวัดผลในปี
การศึกษา 2553 และได้มีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม ร่วมกับสวชช .
และมหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 พัฒนาระบบการวัดผลประเมิน ของนักศึกษาโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Excel
3.4 ได้ใช้ระบบ GFMIS เป็นระบบบริหารจัด การฐานข้อมูลด้าน
เงิน บัญชี และพัสดุ
3.5 ได้ใช้ระบบติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกาหนดให้กับวิทยาลัย
ชุมชนทั่วประเทศดาเนินการ
3.6 ได้ใช้ระบบตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม
3.7 ได้พัฒนาระบบบันทึกข้ อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่จัดการศึกษา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
3.8 ได้นาข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยได้ เช่น ข้อมูลข้อนักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร กิจกรรมดาเนินการ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
4. ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี เพื่อกาหนดทิศ วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
ทางการพั ฒนาวิทยาลัย จากนั้นจึงทาแผนปฏิบัติ ชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) และยังใช้อยู่ใน
งานประจาปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ปัจจุบัน
5. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาวิทยาลัย
5.1 ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
และสภาวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่
สงขลา
เกี่ยวกับการประชุม และระบบรวบรวมข้อมูลและ
5.1.1 กาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า คือ ทุกวันพุธที่ 2 ของ
ติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัย
ทุกเดือน
5.1.2 จัดส่งรายงานการประชุมและวาระการประชุม
ล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือราชการ และติดต่อผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์ เพื่อทบทวนการมาประชุมของ
กรรมการตามนัดหมาย
5.1.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภา
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5.1.4 พัฒนารูปแบบการประชุมโดยใช้ VDO Conference
เพื่อให้โอกาสกับกรรมการสภาบางท่านได้ มีโอกาส
ประชุมทางไกล
5.2 การดาเนินงานของสภาวิชาการ ดาเนินการ เช่น เดียวกับ
ข้อ 5.1.1-5.1.2

นอกจากนี้ จากการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
(เอกสาร1.1.7.2) ที่มีข้อเสนอจากกรรมการผู้ประเมินภายใน และนาไปเป็นฐานในการพัฒดันางนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์พิเศษ
และอาจารย์ประจาได้ทาการวิจัยในชั้นเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2.

3.

4.

5.

การนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา/ผลการดาเนินงาน
1. ในปีการศึกษา 2553 ได้กาหนดได้อาจารย์ประจา มีการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
2. ได้จัดประ 11 มิ.ย. 2554 ณ โรงแรมกรีนเวิร์ด สงขลา เพื่อ
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน ของอาจารย์ผู้สอน
3. มีส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
สงขลาจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ดาเนินการให้มีอัตรากาลังครูผู้สอนให้ได้ตามเกณฑ์กรอบ 1. สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน
อัตรากาลังอย่างเร่งด่วน
สงขลา เปิดรับสอบบรรจุข้าราชการครูตามอัตราที่ขาด
แคลน
2. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทาหน้งสือถึงสานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อเรียกบรรจุข้าราชการค รู และพนักงาน
ราชการในตาแหน่งที่ว่างอยู่
จัดระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมพันธกิจและภารกิจ 1. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่อ งประกันคุณภาพในแต่ละ
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยให้มี
องค์ประกอบ
ผู้รับผิดชอบผลการปฏิบัติ และจัดทาสารสนเทศเพื่อการ 2. ได้จัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า (ข้อมูล 3
พัฒนาทุกหน่วยจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ฐาน ) ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ระบบ
การเงินและบัญชี
3. มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรเกี่ยวการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ การขาด ลา สาย และการเดินทางไป
ราชการ
สารวจความต้องการของชุมชนเป็นระยะเพื่อใช้เป็น
ในปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับ
ฐานข้อมูลการวางแผนจัดหลักสูตรการศึกษาและจัด
กศน.อ.สะบ้าย้อย , กศน .เทพา , กศน .จะนะ , กศน.นาทวี ,
การศึกษาให้สนองความต้องการอย่างมีคุณภาพโดยมี
กศน.สะเดา และวิ ทยาลัยการอาชีพนาทวี เพื่อสารวจความ
นักวิชาการเป็นทีมงานรับผิดชอบ
ต้องการทางการศึกษาในการฝึกอาชีพ
ทาการวิจัยติดตามผลนักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญา 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จ
และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแสดง
การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจาปีการศึกษา 2553
คุณภาพการศึกษาและใช้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้
จานวน 112 คน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการ
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
จัดการเรียนการสอน
2. ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้ดาเนินการติดตามผู้สาเร็จ
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6. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานในระบบประกันคุณภาพจาก
ปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการกากับควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเปูาหมายที่สัมพันธ์กับงบประมาณและเวลา

7. พัฒนาระบบควบคุมภายใน ให้มีคุณภาพทุกกลุ่มงาน

การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
3. มีการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ประจาปีการศึกษา 2553
ในปีการศึกษา 2553 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานใน
ระบบประกันคุณภาพ และได้ประชุมชี้แจงกระบวนการ
ประกันคุณภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกากับติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานให้บรรลุเข้าเปูาหมายที่กาหนด
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
งานเข้าร่วมประชุมควบคุมภายในของสานักบริหารงาน
วิทยาลัย เพื่อทาความเข้าใจและวิธีการควบคุมภายใน
2. ในปีงบประมาณ 2554 ได้แต่งตั้งผู้รับผิ ดชอบในการ
ดาเนินงานด้านควบคุมภาพในทุกกลุ่มงาน
3. ได้มีการดาเนินงาน ประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
ประจาปีงบประมาณ 2554

เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 6

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-9440-414
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภายใต้ปรัชญา และวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนที่มาจากทุกภาคส่วน และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการขับเคลื่อนพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการพัฒนา : ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในอนาคตต่อไป
จุดอ่อน : ยังขาดการทบทวนแผนการดาเนินงานระยะครึ่งปี
แนวทางการแก้ไข : ควรมีการทบทวนแผนการดาเนินงานระยะครึ่งปีเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
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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
เอกสาร 1.1.1.6
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 1.1.3.1
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

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2554
หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2553
ผลการดาเนินงานด้านงบประมาณ และการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจางบประมาณ 2554
คาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2553
คาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2554
คาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัย
ชุมชนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจางบประมาณ 2554
รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาโครงการตามพันธกิจและตาม
ภารกิจ ประจางบประมาณ 2553 ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)
รายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการปี 2553 และ
2554
คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
การแต่งตั้งผู้กากับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดและเปูาหมายตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คาสั่งแต่งตั้งการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553-พฤษภาคม 2554
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553พฤษภาคม 2554
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2553-2554
รายงานผลการสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อพันธกิจของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2553
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.5.3

การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของอาจารย์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
เอกสาร 1.1.5.4 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจาปีงบประมาณ 2553
เอกสาร 1.1.5.5 รายงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนสงขลา ภาคเรียนที่ 1/2554
เอกสาร 1.1.5.6 เอกสารแสดงผลการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เอกสาร 1.1.5.7 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รั บการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2554
เอกสาร 1.1.5.8 โครงการวิจัยประเมินผลโครงการไทยเข้มแข็งอาเภอเทพา
เอกสาร 1.1.5.9 โครงการศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในมุมมองของนักศึกษา
เอกสาร 1.1.5.10 สรุปกิจกรรมการดาเนินงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิฉลอง 84
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เอกสาร 1.1.5.11 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS งวดที่ 10 และการโอนจัดสรรงาน
ประมาณ งบอุดหนุน โครงการพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษา (อุ๊สต๊าส)
เอกสาร 1.1.7.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
เอกสาร 1.1.7.2 รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2552
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ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน : การดาเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น การร่วมวิเคราะห์และร่วมสังเคราะห์ประเด็น
ในการรับฟังความคิดเห็น และการร่วมวิเคราะห์การดาเนินงาน ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ วิทยาลัยชุมชน
สงขา ได้ดาเนินการ 2 ลักษณะดังนี้
1. อาศัยผลการประชุมสภาและสภาวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ ที่ทาหน้าที่ให้มติ
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จึงมีส่วนสาคัญของการกาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการดาเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทั้งสิ้น 5 ครั้ง) (เอกสาร1.1.4.1) และ
การประชุมสภาวิชาการ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ตั้งแต่ มิ .ย. 53-พ.ค. 54) (เอกสาร 1.2.1.1) นอกจากนี้ในส่วนข้อความ
คิดเห็นของบุคคลทั่วไปจะใช้วิธีการสารวจความคิดเห็น
2. การสารวจความต้องและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยชุมชน
2.1 ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดาเนิน การสารวจความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อพันธกิจของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)
และวิทยาลัยชุมชน (วชช.) (เอกสาร 1.1.5.1)
2.2 ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดาเนิน การสารวจความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริ การ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน สงขลา (อยู่ระหว่างการ
เก็บรวบรวมและเขียนรายงานการวิจัย) (1.2.1.2)
ข้อ 2 มีการวางแผนการกาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานร่วมกัน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับสานักบริหารงาน วิทยาลัยชุมชน ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2553 และ ปีงบประมาณ 2554 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้าร่วม กัน
เพื่อกาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินร่วมกัน ดังนี้
1. การประชุมจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี (เอกสาร 1.2.2.1)
2. การประชุมจัดทาแผนพัฒนาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เอกสาร 1.2.2.2 )
และวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัด ประชุมอนุ กรรมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อ
กาหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานร่วมกัน (เอกสาร1.2.2.3)
หลังจากนั้นได้ นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2553 และ 2554 เพื่อนาเสนอต่อสภา
วิทยาลัยชุมชน สงขลา ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 1.1.2.6) ซึ่งถือได้ว่าทั้งสภาและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกาหนดปรัชญา
ข้อ 3 มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัด ประชุมอนุกรรมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อ
วิเคราะห์ความสอดคล้อง ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน (เอกสาร 1.2.2.3)
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ข้อ 4 ปรัชญา กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาอนุ มัติแผนปฏิบัติการวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2553 และ 2554 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2553-2556) (เอกสาร 1.1.2.7) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ข้อ 5 มีการเผยแพร่ให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนได้รับทราบ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการเผยแพร่ ปรัชญา กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงาน ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลามี การเผยแพร่ปรัชญา วัต ถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผน ปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของบันทึก
เวียนให้ทราบ (เอกสาร 1.2.5.1) และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (เอกสาร 1.1.1.4)
2. การเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนได้ รับทราบ โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดาเนินการหลาย
กิจกรรมดังนี้ (เอกสาร 1.2.5.2)
1. การเผยแพร่ผ่านรายงานผลการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2552
2. การเผยแพร่ผลสรุปการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ปีงบประมาณ 2552
3. เผยแพร่ผ่านคู่มือนักศึกษาระดับอนุปริญญา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ,โปรสเตอร์) ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
5. เผยแพร่การดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา http://www.skcc.ac.th
ข้อ 6 ใช้แผนเป็นตัวกากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยชุมชนส งขลา มีการติดตามการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นตัวกากับการ
ดาเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 1.1.1.2) และได้มีการแต่งผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2554 (เอกสาร 1.2.6.1) และแต่งตั้งบุคลากรในตามภารหน้าที่
เพื่อใช้เป็นตัวกากับการดาเนินประจาปีงบประมาณ 2554 และยังมีการกากับติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา โดย สภาวิทยาลัยชุมชน ที่ทาหน้าที่ กากับ และติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ราชการ
ประจาปี ของวิทยาลัยอย่ างต่อเนื่อง โดย ให้มี การรายงานการจัดฝึกอบรมระยะสั้น , การจัดการเรียนการสอนทุก
ภาคเรียน, การบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน , รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้
เงินงบประมาณ , รายงานผลการดาเนินโครงการต่างๆ และการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิ บัติราชการ
(เอกสาร 1.1.4.1)
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ

คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 2
มีการดาเนินการ ข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 6
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ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6488-3001
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 6
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 - 6
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการกากับติดตามการดาเนินงานจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอย่ างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา : การกาหนดแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนควรรับฟังความคิดเห็น หรือให้ผู้มีส่ วน
ได้ส่วนเสียได้ร่วมวิเคราะห์และร่วมสังเคราะห์ประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จุดอ่อน : แนวทางการแก้ไข :ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2554
เอกสาร 1.1.1.4 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เอกสาร 1.1.2.7 รายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการปี 2553 และ
2554
เอกสาร 1.1.4.1 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553พฤษภาคม 2554
เอกสาร 1.1.5.1 รายงานผลการสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่มีต่อพันธกิจของสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสาร 1.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน
2553-พฤษภาคม 2554
เอกสาร 1.2.1.2 เอกสารการดาเนินงานการสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เอกสาร 1.2.2.1 หนังสือเชิญประชุมจัดทาคาของบประมาณประจาปี
เอกสาร 1.2.2.2 หนังสือเชิญประชุมจัดทาแผนพัฒนาในเขตพื้นที่เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสาร 1.2.2.3 รายงานการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 1.2.5.1 บันทึกข้อความเวียน เรื่องการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ.ศ. พ2554
เอกสาร 1.2.5.2 เอกสารประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 1.2.6.1 คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2554
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ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับการบรรลุผลสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน : การดาเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
แผนการดาเนินงานสาหรับ การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553 คาบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 2
ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2553 ระหว่าง 1 มิ.ย. 53-30 ก.ย. 53 และ ปีง บประมาณ 2553 ระหว่าง 1
ต.ค. 52-31 พ.ค. 53 มีกิจกรรมตามโครงการ /กิจกรรมที่กาหนดในแผนในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสรุปผล
การดาเนินงานได้ดังนี้ (เอกสาร 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1)
ผลการ
ปีงบประมาณ 2553
เป้าหมายตาม
บรรลุตาม
ดาเนินงาน แผนหรือไม่
แผน
(ระหว่าง 1 มิ.ย. 53-30 ก.ย. 53)
1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
530 คน
601 คน

2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
500 คน
882 คน

3. โครงการตามพันธกิจและภารกิจ (เอกสาร 1.3.1)
3.1 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5 ช่องทาง
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อนเข้าเรียนอนุปริญญา
30 คน
(ปรับพื้นฐาน) ศูนย์จัดการเรียนการสอน อาเภอสะเดา
โรงเรียนกอบกูลวิทยา
3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการยานยนต์
50 คน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
50 คน
3.5 โครงการผลิตหุ่นนิทานผ้ากันเปื้อน
100 คน
3.6 โครงการประชุมสัมมนาและพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จหลักสูตร
130 คน
ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาไตรมาสที่
2
ประจาปีงบประมาณ 2553
3.7 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
25 คน
ประจาปี
3.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
300 คน
3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อนเข้าเรียนอนุปริญญา
250 คน
(ปรับพื้นฐาน) ประจาปีการศึกษา 2553
3.10 โครงการกีฬาวชช.สงขลาเกมส์
480 คน
4. โครงการสนับสนุนบทบาทของวิ ทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(เอกสาร 1.3.2)

5 ช่องทาง
37 คน




71 คน



50 คน
118 คน
132 คน





25 คน



300 คน
266 คน




500 คน
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4.1 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาน้าจืด
4.2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
4.3 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟูา
4.4 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
4.5 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก
4.6 โครงการประดิษฐ์จากดอกไม้ผ้าใยบัว
4.7 โครงการทาผ้าบาติก
4.8 โครงการทาอาหารขนมเพื่อธุรกิจ
4.9 โครงการทากระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง
4.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการรายย่อย
4.11 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม
4.12 โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดแครง
4.13 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามบทบาทใน
การส่งเสริมอาชีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้

20 คน
30 คน
20 คน
30 คน
10 คน
11 คน
12 คน
10 คน
20 คน
5 คน
15 คน
21 คน
8 คน
10 คน
20 คน
23 คน
15 คน
19 คน
20 คน
40 คน
10 คน
13 คน
30 คน
30 คน
12 โครงการ 12 โครงการ
22 คน
82 คน















เป้าหมายตาม
แผน

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุตาม
แผนหรือไม่

826 คน
1,00 คน

845 คน
1,053 คน




112 คน
50 คน

112 คน
66 คน




6 แห่ง
45 คน
300 คน
25 คน

6 แห่ง
45 คน
456 คน
25 คน






20 คน
9) โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของ วชช.สงขลา 1,650 คน

21 คน
1,139



ปีงบประมาณ 2554
(ระหว่าง 1 ต.ค. 53-31 พ.ค. 54)
1. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
3. โครงการตามพันธกิจและภารกิจ (เอกสาร 1.3.3)

1) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
2) โครงการพัฒนาผู้สอนระดับอนุปริญญา
3) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4) โครงการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
5) โครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันนักศึกษาอนุปริญญา
6) โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาษาอัง กฤษสาหรับบุคลากร สู่
ประชาคมอาเซียน
8) โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน
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10) โครงการประชาสัมพันธ์เข้าถึงชุมชน
11) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ
วชช.สงขลา
12) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของบุคลากร
วชช.สงขลา ด้วยการจัดการความรู้
13) โครงการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
14) โครงการศึกษาความต้องการของชุมชน
15) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการไทยเข้มแข็งอาเภอเทพา
16) โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา
4. โครงการสนับสนุนบท บาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(เอกสาร 1.3.4)
4.1 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของนักศึกษา และภาคีเครือข่าย
4.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดขันหมากไทย
4.3 โครงการส่งเสริมอาชีพการทาขนมไทย
4.4 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครอบครัว
4.5 โครงการดูแล บารุงรักษาและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
4.6 โครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4.7 โครงการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ubuntu
4.8 โครงการตี่ลี่ฮวงจุ้ย
4.9 โครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
4.10 โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดขันหมากตามประเพณีไทย
มุสลิม
4.11 โครงการสายสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลากับวิทยาลัยชุมชนระนอง

5 ช่องทาง
27 คน

5 ช่องทาง
27 คน




23 คน

23 คน



15 ครั้ง
2,000 คน

23 ครั้ง
1,386 คน



50 คน

38 คน




5 กิจกรรม

7 กิจกรรม



100

106



18
22
31
21
137

18
22
31
21
133






114
30

114
28



10
27

10
27




140

147



สูตรคานวณ
ร้อยละของการบรรลุเปูาหมาย = จานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปูาหมาย x 100
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดตามแผน
ผลการคานวณ

ร้อยละของการบรรลุเปูาหมาย =

48 100
53

=90.57
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ

คะแนน 1
ร้อยละ 50 - 64

คะแนน 2
ร้อยละ 65 - 84

คะแนน 3
ร้อยละ 85 - 100

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายนิยม ชูชื่น
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุฑาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 08-6488-3001
E-mail : joob_2524@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : ร้อยละ 90.57
เป้าหมายปีต่อไป : ร้อยละ 85 - 100
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : มีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน และคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยชุมชน
แนวทางการพัฒนา : จุดอ่อน : เนื่องจากมีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องต่างๆ จานวนหลายครั้งทาให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข : ควรมีการติดตามการใช้งบประมาณและการสนับสนุนงบประมาณในเพียงพอต่อการ
บริหารแต่ละวิทยาลัย ไม่ควรให้งบประมาณขาดหรือติดลบ เนื่องจากจะขาดสภาพคล่องในการทางาน
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 1.1.1.1
เอกสาร 1.1.1.2
เอกสาร 1.1.2.1

เอกสาร 1.3.1
เอกสาร 1.3.2
เอกสาร 1.3.3
เอกสาร 1.3.4

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2554
แผนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษา
และส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจางบประมาณ
2554
รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาโครงการตามพันธกิจและ
ตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ 2553 ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
รายงานโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาโครงการตามพันธกิจและ
ตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ 2554 ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา (รอบ 9 เดือน)
รายงานโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒ นา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือน)

