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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญา
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการมี
ส่วนร่วม
ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการศึกษาความต้องการการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยชุมสงขลาได้ดาเนินการศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
วางแผนจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ด้วยกิจกรรมดังนี้
1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เอกสารสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนไ ด้รับรู้
และเข้าใจถึงภารกิจและแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หลายอาเภอของจังหวัด
สงขลา รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการการเข้ารับการศึกษาที่คนในชุมชนได้ส ะท้อนกลับมา
ทั้งผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรงและการติดต่อทางโทรศัพท์
3. ใช้แบบสอบถามสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในภาพรวมทุกอาเภอ โดยอาศัย
เครือข่ายโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอและประจาตาบล มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เมื่อได้ข้อมูลกลับมา ทั้งข้อมูล จากแบบสารวจ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นผ่าน ตัวแทนของวิทยาลัย
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลทางโทรศัพท์ นามาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อกาหนดแผนในการจัด
การศึกษาให้ขยาย ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลาตามศักยภาพและความพร้อม
สาหรับปีการศึกษา 2553 ยังคงจัดการศึกษาที่สนอง ความต้องการของคนส่วนใหญ่ จานวน 5 สาขา
และขยายการศึกษาไปยัง อาเภอระโนด และอาเภอควนเนียง และขยายจานวนการรับนักศึกษาเพิ่มโอกาส
ให้กับประชาชนจานวนมากขึ้น
ในปีการศึกษา 2553 มีจานวนนักศึกษา 5 สาขาวิชา จานวนทั้งสิ้น 425 คน ซึ่งเพื่อขึ้นจากปี 2552
(จานวน 266 คน) จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 59.77
จากผลการดาเนินการดังกล่าว ทาให้วิทยาลัยชุมชนสงขลา สามารถจัดการศึกษาที่สนองความ
ต้องการ และมีผู้สมัครการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี (เอกสาร 2.1.1.1)
ข้อ 2 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการมีส่วน
ร่วม
ระบบกลไกและพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (เอกสาร 2.1.2.1)
1. พิจารณาคัดเลือก องค์กร และชุมชนภายนอกที่สนับสุนนการพัฒนาหลักสูตร และการ
เรียนการสอน โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
2. แต่งตั้งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและแหล่งเรียนรู้
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3. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4. ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาให้มีโครงการ กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
ข้อ 3 มีการก่าหนดเป้าหมายการผลิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยชุมชนมีการกาหนดเป้าหมายการับนักศึกษางบประมาณ2553-2554 ดังนี้
ปีงบประมาณ 2553 (เอกสาร 2.1.3.1) มีกาหนดเป้าหมายนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาจานวน 180 คน
ใน 5 สาขาวิชา แต่วิทยาลัยชุมชนสงขลาสามารถรั บนักศึกษาได้จริงจานวน 266 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชา
ดังนี้ คือ (เอกสาร 2.1.3.2)
สาขาวิชา
แผนรับนักศึกษา
รับจริง
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
60 คน
66 คน
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
21 คน
3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
30 คน
51 คน
4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
30 คน
33 คน
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 คน
95 คน
รวม
180 คน
266 คน
ปีงบประมาณ 2554 (เอกสาร 2.1.3.3) มีกาหนดเป้าหมายนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา จานวน 360 คน
ใน 5 สาขาวิชา แต่วิทยาลัยชุมชนสงขลาสามารถรับนักศึกษาได้จริงจานวน 266 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชา
ดังนี้ คือ (เอกสาร 2.1.3.4)
สาขาวิชา
แผนรับนักศึกษา
รับจริง
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
60 คน
85 คน
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
30 คน
29 คน
3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
90 คน
117 คน
4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
60 คน
60 คน
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
90 คน
45 คน
6. สาขาวิชาการบัญชี
30 คน
รวม
360 คน
336 คน
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ข้อ 4

มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติได้
ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษามาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 5
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 2. ด้านความรู้ (Knowledge) 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา (Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills
2. นากรอบมาตรฐานตามข้อ 1 มาวิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อหา กระบวนการจัดการศึกษา เพื่ อ
แยกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว
3. ในการดาเนินการตามข้อ 2 ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาจานวน 3 ครั้งซึ่งมี
เป้หมายของการดาเนินงานที่สัมพันธ์กันได้แก่
ครั้งที่ 1. ประชุมชี้แจงการจัดทามาตรฐานหลักสูตรตามรายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทาส่งให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลาตรวจสอบก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 /2553
ครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดทามาตรฐานหลักสูตรตามรายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทาส่งให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลาตรวจสอบก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2553 และปรับปรุง
รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสวนาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและรับฟังการ
บรรยายในเรื่องมคอ .3 และการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ ทักษะทั้ง 5 ด้านโดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 2 ท่านได้แก่ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
(เอกสาร 2.1.4.1)
ข้อ 5 มีการเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่ออนุมัติหลักสูตร
และการเปิดสอน
ก่อนเปิดทาการรับสมัครผู้เรียนและทาการเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนได้ดาเนินการตาม
กฎกระทรวง ซึ่ง วิทยาลัยชุมชน ได้ นาเสนอสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ทั้งอนุปริญญา และ
หลักสูตรฝึกอรบรมระยะสั้น จานวน 5 ครั้ง (เอกสาร2.1.5.1)
นอกจากนี้ได้นาเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อขออนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนจากการประชุมสภา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา จานวน 11 ครั้ง (เอกสาร 2.1.5.2)
ข้อ 6 มีระบบการน่าหลักสูตรไปใช้
ในการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลาของทุกรายวิชาในแต่ละ
สาขาได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนเพื่อ ให้เข้าใจในเรื่องของหลักสูตร กระบวนการของหลักสูตรและ
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มาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษา(TQF)
2. ให้อาจารย์ผู้สอนทาการวิเคราะห์หลักสูตร กาหนดหน่วยการเรียนรู้และจัดทา รายละเอียดรายวิชา
(มคอ. 3)
3. ก่อนเปิดทาการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่ง รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) มายังกลุ่มงานจัดการเรียน
การสอนและงานวิชาการ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นและส่งให้หัวหน้าโปรแกรมวิชาตรวจสอบรับรองความ
เหมาะสม
4. อาจารย์ผู้สอนนา รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ที่ตรวจสอบการรับร องแล้ว เพื่อนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน (เอกสาร 2.1.6.1)
ข้อ 7 มีการติดตามการใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร
ขั้นการติดตามการใช้หลักสูตรจะติดตามในเรื่องของการออกแบบการสอนในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) ติดตามในเรื่องของการวัดผลที่เกี่ยวข้องกับแผนการวัดผลและเครื่องมือวัดโดยพิจารณาความสอดคล้องใน
การวัดหรือจุดประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้
ขัน้ สอน ติดตาม ในเรื่องของการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานของเวลาที่ไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ ต่อภาคเรียน
ขั้นการวัดและประเมินผล กาหนดให้ทุกรา ยวิชามีการวัดและประเมินผลสุดท้าย พร้อมกันโดยกาหนด
เป็นตารางวัดผลปลายภาคที่ทุ กคนยึดเป็นเกณฑ์ในการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องพ ร้อมทั้ง
ตรวจสอบผลคะแนนและระดับผ ลการเรียนให้ถูกต้องก่อนบันทึกในทะเบียนการวัดผล เพื่ อนาเสนอสภา
วิชาการพิจารณาอนุมัติ (เอกสาร 2.1.7.1)
ในการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบ นายจ้างที่มี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ชุมชน โดยดูระดับความพึงพอใจของสถานประกอบและนายจ้างต่อผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่จบ
ออกไป และสามารถนาผลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความ ต้องการของสถานประกอบ
นายจ้างต่อไป (เอกสาร 2.7.2.1)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7

ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
โทรศัพท์ : 081-3682254
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : ระบบและกลไกในบริหาร และการพัฒนา หลักสูตรของวิ ทยาลัยชุมชนสงขามีการออกแบบและ
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ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานชัดเจน
แนวทางการพัฒนา : ควรจะดาเนินการประเมินหลักสูตรอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงในเรื่องของคาอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
จุดอ่อน : ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสงขลามีไม่ครบทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนทาให้ขาด ผู้มีความรู้และชานาญ
การที่จะคอยศึ กษาวิเคราะห์ขอมู ลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรใ ห้ได้คุณภาพที่ ได้ เท่า
เทียมกัน
แนวทางการแก้ไข : ควรกาหนดกรอบอัตรากาลังและจัดสรรตาแหน่งให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.1.1.1 สรุปจานวนการรับสมัครนักศึกษาประจาภาคเรียนที่ 1/2553
เอกสาร 2.1.2.1 แฟ้มเอกสารรายงานการประชุมประจาภาคเรียน ภาพถ่ายการพัฒนาครู อาจารย์พิเศษ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เอกสาร 2.1.3.1 แผนการรับนักศึกษาอนุปริญญา ปี 2553
เอกสาร 2.1.3.2 ตารางแสดงจานวนการรับสมัครนักศึกษา
เอกสาร 2.1.3.3 แผนการรับนักศึกษาอนุปริญญา ปี 2554
เอกสาร 2.1.3.4 รายงานผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 2.1.4.1 หนังสือเชิญประชุมการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ , เอกสาร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
เอกสาร 2.1.5.1 เอกสารการประชุมสภาวิชาการ
เอกสาร 2.1.5.2 เอกสารการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 2.1.6.1 แฟ้มภาพการประชุมครูก่อนเปิดเรียน, หนังสือเชิญประชุม
เอกสาร 2.1.7.1 ประมวลการสอน, สมุดวัดและประเมินผล, แฟ้มการรายงานผลการประเมินผู้เรียนราย
ภาคเรียน
เอกสาร 2.7.2.1 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ 2.2 มีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน

ข้อ 1 มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
กลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ได้ดาเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนระดับอนุปริญญาให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกสาขาวิชา (เอกสาร 2.2.1.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ( TQF ) (เอกสาร 2.2.1.2) ตั้งแต่การจัดทารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) การจัดทาแนวปฏิบัติในการวัดผลประเมินผล และการออกแบบเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) (เอกสาร 2.2.1.3)

ข้อ 2 มีกระบวนจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดการอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนก่อนเข้าเรียน
อนุปริญญา (การปรับพื้นฐานความรู้ ) (เอกสาร 2.2.2.1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีคว ามรู้พื้นฐานในการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์โดยการออกแบบการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (เอกสาร 2.2.2.2)
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ ในแต่ละ
รายวิชาผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน
(เอกสาร 2.2.2.3) นอกจากนี้ผู้สอนยังใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความรู้
จากภายนอกที่มีประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง
และสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการรู้จักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเช่นรายวิชาสงขลาศึกษาเป็นต้น (เอกสาร 2.2.2.4)
3. ครูผู้สอนใช้กระบวนกา รจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุขอาทิเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้เป็นทีม เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมกลุ่ม การศึกษา
นอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาและส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะนา ไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข
เช่นศึกษาเรียนรู้นอกกห้องเรียน : ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ตลาดน้าคลองแห เป็นต้น (เอกสาร 2.2.2.5 และ 2.2.2.6)

ข้อ 3 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
กลุม่ งานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา ตรวจสอบได้จากเอกสารลงทะเบียนยืมครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเ รียนการสอน ซึ่งสื่อ
และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา
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(Notebook) โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง และแหล่งการเรียนรู้เช่นมุมอาเซียนห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน
เป็นต้น (เอกสาร 2.2.3.1) และยังมีโครงการที่ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการจัดให้กับ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภาษาดังกล่าวคือโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
(โครงการ 2) ที่อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางจานวน 6 คนใช้สื่อเทคโนโลยีช่วย
สอนอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ แบบพกพา โปรเจคเตอร์และกระดาษปรู๊ฟ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา (เอกสาร 2.2.3.2)
นอกจากนี้กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดาเนินการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน พบว่ า ในประเด็นที่นักศึกษาประเมินอาจารย์
ผู้สอนในด้านการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้น ได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ
4.00 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.2.3.3)

ข้อ 4 มีการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2 จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยชุมชน
สงขลามุ่งเน้นให้ผู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้าง
ความรู้จากการปฏิบัติจนสามารถ สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่าผู้เรี ยนเป็นเจ้าของความรู้หรือ
ผู้สร้างความรู้ (Construct) เช่น ในการสอนเชิงบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการการศึกษา
ปฐมวัยที่มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
(เอกสาร 2.2.4.1)

ข้อ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่าหนดขึ้น
การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดขึ้นนั้นกลุ่มงานจัดการเรียน
การสอนและงานวิชาการได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในเรื่องการวัดผลและประเมินผลโดย
เน้นผู้สอนให้จัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลโดยการปฏิบัติจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการประเมินผลการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกล่าวจึงประเมินโดยเครื่องมือประเมินผลงานหรือ อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการปฏิ
บัติงานหรือ
พฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องมาประเมินผล ส่วนการประเมินผลการเรียนที่เป็นทฤษฏีก็จะใช้เครื่องมือวัดผลที่
เรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการเรียนรู้
(เอกสาร
2.2.5.1)

ข้อ 6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
กลุ่มการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนในทุกรายวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และ
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนสงขลา มี
ประเด็นการประเมิน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการสอน
จานวน 7 ข้อ
2. ด้านสื่อการสอน
จานวน 2 ข้อ
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3. ด้านการวัดผล
จานวน 3 ข้อ
4. ด้านผู้เรียน
จานวน 2 ข้อ
5. ด้านบุคลิกภาพผู้สอน
จานวน 4 ข้อ
ซึ่งลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และมีผลจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.2.6.1)
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้บุคลากรมีทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนหลังเสร็จสิ้นการสอนมีกา รประเมินความพึง
พอใจที่ผู้เรียนมีต่อการสอนของวิทยากรผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี เท่ากับ 4.09 (เอกสาร 2.2.6.2)
และโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโครงการ 1 ที่ผู้เรียนได้ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรทั้ง
3 ศูนย์ การเรียนคือศูนย์โรงเรียนกอบกุล
โรงเรียนเทพา และโรงเรียนควนเนียงผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ 4.00 (เอกสาร 2.2.6.3)

ข้อ 7 มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงวิธีสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็นหน้าที่ของผู้สอนโดยวิทยาลัยชุมชนได้กาหนด
แนวทางให้ผู้สอนได้มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างทาการสอนและบันทึกผลการวัดแสดงไว้
ในสมุดประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนได้ใช้การวัดผลเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทั้งด้า นความรู้และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานอีก
ทั้ง มคอ.3 ที่อาจารย์ผู้สอนจัดทาส่งกลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการก่อนการสอนแต่ละภาค
เรียนมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
(เอกสาร 2.2.7.1 และ
2.2.7.2)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 – 5

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 6

ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 – 7

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
2) น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7

โทรศัพท์ : 081-3682254
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : วิทยาลัยชุมชนได้จัดทาคู่มือครูและคู่มือนักศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตรงกัน
แนวทางการพัฒนา : ควรจัดทาคู่มือที่ส่งเสริมความชานาญการเฉพาะเรื่อง เช่น การสร้างเครื่องมือวัดที่
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สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพรายวิชา การวิจัยและพัฒนาด้านการวัดผลประเมิ นผล
จุดอ่อน : ปัญหาการจัดการศึกษา การมาเรียนของนักศึกษาที่กระจัดกระจายอยู่ห่างไกลการคมนาคม ไม่
สะดวก ทาให้การเข้าห้องเรียนของนักศึกษาไม่ทันเวลาในคาบแรกๆ ทาให้การวางแผนการสอนและวัดผลเป็น
อุปสรรคที่ไม่สามารถทาตามที่วางแผนได้
แนวทางการแก้ไข : การออกแบบการสอนและการวัดผลที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดสอบตนเองได้
ตลอดเวลาโดยใช้การทดสอบผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.2.1.1 ภาพการประชุมครูก่อนเปิดเรียนและเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน
เอกสาร 2.2.1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( TQF )
เอกสาร 2.2.1.3 เอกสาร มคอ.3
เอกสาร 2.2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และรายงานผลโครงการปรับพื้นฐาน
เอกสาร 2.2.2.2 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐาน)
เอกสาร 2.2.2.3 ภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้
เอกสาร 2.2.2.4 รายงานโครงการสงขลาศึกษา
เอกสาร 2.2.2.5 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
เอกสาร 2.2.2.6 หนังสือขออนุญาตนานักศึกษาไปนอกสถานที่
เอกสาร 2.2.3.1 เอกสารการยืมครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและรายงานโครงการจัดมุม
ห้องสมุดอาเซียน
เอกสาร 2.2.3.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภ าษาเพื่อการสื่อสารโครงการ 2
เอกสาร 2.2.3.3 เอกสารการประเมินอาจารย์
เอกสาร 2.2.4.1 แฟ้มภาพและเนื้อหารายวิชาโครงการการศึกษาปฐมวัย
เอกสาร 2.2.5.1 ตัวอย่างแบบทดสอบและสมุดวัดผลประเมินผล
เอกสาร 2.2.6.1 เอกสารการประเมินอาจารย์และสมุดวัดและประเมินผล
เอกสาร 2.2.6.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ
เอกสาร 2.2.6.3 โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโครงการ 2
เอกสาร 2.2.7.1 แผนการจัดการเรียนรู้
เอกสาร 2.2.7.2 เอกสาร มคอ.3 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ 2.3 มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญาและความสามารถในการท่างานร่วมกับผู้อื่น
ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 ผู้สอนจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ประชุมชี้แจงและได้จัดทาคู่มือ
แนวทางในการจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนจึงกาหนดคุณภาพผู้เรียนและวิธีการที่ จะพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาและความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นไว้ด้วย
(เอกสาร
2.3.1.1)
ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เนื่องจากการออกแบบการสอนและการวัดผล รวมทั้งการตัดสินผลการเรียน ได้ยึดกร อบคุณวุฒิ ดังที่
กล่าวมาแล้ว ดังนั้นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจึง
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (เอกสาร 2.3.2.1)
ข้อ 3 องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ต้องมีส่วนส่าคัญ 4 ส่วนคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ

กระบวนการ(กิจกรรม) และการประเมินผล
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้กาหนดรูปแบบการเขียน
แผนการเรียนรู้ให้มีส่วนสาคัญ 4 ส่วนคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรม) และ
การวัดผลประเมินผลในทุกรายวิชา (เอกสาร 2.3.3.1)
ข้อ 4 มีความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ(กิจกรรม) และการประเมินผล
จากการวิเคราะห์แผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ที่ประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วนคือ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ สาระ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรม) และการวัดผลประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันในทุกกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา (เอกสาร 2.3.4.1)
ข้อ 5 การออกแบบการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอน
การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอน โดยครูผู้สอนจะออกแบบการจัด
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ หรือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองพร้อมทั้งการสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติและ
นาเสนอ หรือให้ผู้เรียนวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรื อการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต และ
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การวิภาควิจารณ์เหตุการณ์ในชุมชนที่สอดคล้องกับวิชา ตัวอย่างเช่น รายวิชาความจริงของชีวิต รายวิชา
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น รายวิชาวิถีไทย สงขลาศึกษา และรายวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้น โดย
อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยได้นานักศึกษาไปทัศนศึกษาในเรื่องที่
นักศึกษาสนใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการไป
ทัศนศึกษาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึน้ เป็นต้น (เอกสาร 2.3.5.1)
ข้อ 6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน เพื่อการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้
จากกการที่กลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดอบรมสัมมนาอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาในเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับอนุป ริญญาเพื่อให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
สามารถจัดทามาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและเพื่อการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตรงกัน อาจารย์ผู้สอน
แต่ละคนจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อการอ อกแบบการเรียนรู้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
และวิถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม นอกจากนี้การบูรณาการ
ในรายวิชาเดียวกันและต่างวิชากันเช่นการทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันอาทิเช่น รายวิชาวิถีไทย สงขลาศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน (เอกสาร
2.3.5.1) และความจริงของชีวิต (เอกสาร 2.3.6.1)
ข้อ 7 แผนการเรียนรู้สามารถน่าไปใช้ได้จริงและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
จากการที่กลุ่มจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ ประเมินการส่งแผนการสอนหรือประมวลการสอน
ของครูผู้สอนที่ทาการสอนรายวิชาเดิมต่อเนื่อง และจัดส่งแผนการสอน พบว่า แผนการสอนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาขึ้น เนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนก็มีการปรับปรุง ทันสมัยต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน มีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือวัดผลที่ หลากหลาย จึงแสดงให้เห็นว่าได้มีการนาแผนการสอนไปใช้จริง และปรับปรุง
การสอนอยู่ตลอดเวลา (เอกสาร 2.3.7.1)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
2) น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7

โทรศัพท์ : 081-3682254
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : วิทยาลัยชุมชน ได้จัดทาคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมการ
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ประเมินคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา : ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้วิจัยในชั้นเรียน เพื่อนาผลการวิจัยมาพัฒนาการออกแบบการ
วิจัยการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น
จุดอ่อน : อาจารย์พิเศษบางคน มาจากสาขาอาชีพการเป็นครู จึงมีข้อจากัดในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้
ถึงแม้มีความพยายามโดยอาศัยคู่มือเป็นเกณฑ์ แต่ยังมีจุดอ่อนที่พัฒนา
แนวทางการแก้ไข : จัดอบรมอย่างเข้มให้กับผู้สอนที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครูเรื่อง การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.3.1.1 เอกสาร มคอ. 3 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยและ แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
องค์กรและเครือข่าย
เอกสาร 2.3.2.1 สรุปรายงานผลการเรียนของนักศึกษารายภาคเรียน สมุดวัดและประเมินผลและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เอกสาร 2.3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสาร มคอ. 3
เอกสาร 2.3.4.1 เอกสาร มคอ. 3 และภาพกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากกว่าการสอน
เอกสาร 2.3.5.1 แฟ้มภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิถีไทย สงขลาศึกษา และการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เอกสาร 2.3.6.1 มคอ. รายวิชาความจริงของชีวิต
เอกสาร 2.3.7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร มคอ. 3
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพของอาจารย์
ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 อาจารย์มีวุฒิการศึกษาเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 80
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจาวิทยาลัยชุมชนและอาจารย์
ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า อาจารย์มีวุฒิการศึกษาเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้าวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ทางวิชาชีพและ / หรือประสบการณ์การสอนหรือประกอบ
วิชาชีพ 10 ปีขึ้นไป (เอกสาร 2.4.1.1)
ข้อ 2 อาจารย์มีประสบการณ์ทางวิชาชีพและ /หรือประสบการณ์การสอนหรือประกอบวิชาชีพตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 80
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจาวิทยาลัยชุมชนและอาจารย์
ผู้สอนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ ากการวิเคราะห์วุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดในภาคเรียนที่
7(1)/2553,4(1)/2553,1(1)/2553
ภาคเรียนที่ 5(2)/2553,3(2)/2553,2(2)/2553
และภาคเรียนที่
6(3)/2553,4(3)/2553,3(3)/2553 (เอกสาร 2.4.2.1) ทั้ง 5 สถานที่เรียน คือ สถานที่เรียนโรงเรียนเทพา
โรงเรีย นบ้านเทพา โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนระโนดวิทยา และโรงเรียนควนเนียงวิทยา
พบว่า อาจารย์มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและ/ หรือประสบการณ์การสอนหรือประกอบวิชาชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
100.00
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด พบว่า อาจารย์ทั้งหมดมีประสบการณ์ทางวิชาชีพและ / หรือ
ประสบการณ์การสอนหรือประกอบวิชาชีพเฉลี่ยเกิน5 ปี (เอกสาร 2.4.2.2)
ข้อ 3 สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีจานวนนักศึกษาใน ปีการศึกษา 255 3 มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 465 คน
(เอกสาร 2.4.3.1 ) มีจานวนอาจารย์ผู้สอน จานวน 49 คน คิดสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาเป็น
9 : 1 คน ซึ่งซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (25 : 1) และอาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 4 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาค
เรียนในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น คือ
1) ด้านการสอน
จานวน 7 ข้อ
2) ด้านสื่อการสอน
จานวน 2 ข้อ
3) ด้านการวัดผล
จานวน 3 ข้อ
4) ด้านผู้เรียน
จานวน 2 ข้อ
5) ด้านบุคลิกภาพผู้สอน
จานวน 4 ข้อ
ซึ่งลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลจากการประเมิน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยระดับ

52
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.4.4.1)
ข้อ 5 ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพอาจารย์ โดยเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาค
เรียนในทุกรายวิชา โดยผู้ประเมินคือนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้ส อน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพอาจารย์ คือ ด้านบุคลิกภาพผู้สอน จานวน 4 ข้อ คือ (เอกสาร 2.4.5.1)
1. ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน
2. มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ์
3. เน้นความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน
4. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ผลจากการประเมิน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับดี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คุณวุฒิอาจารย์ตรงตามสาขา
ที่เปิดสอน 80 %
ประสบการณ์การสอน
หรือประกอบวิชาชีพ เฉลี่ย 5 ปี
ค่าประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 2.50 - 3.50

คะแนน 2
คุณวุฒิอาจารย์ตรงตามสาขา
ที่เปิดสอน 80 – 90
ประสบการณ์การสอน
หรือประกอบวิชาชีพ เฉลี่ย 7 ปี
ค่าประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51 - 4.50

คะแนน 3
คุณวุฒิอาจารย์ตรงตามสาขา
ที่เปิดสอน 90 - 100 %
ประสบการณ์การสอน
หรือประกอบวิชาชีพ เฉลี่ย 9 ปี
ค่าประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.51 - 5.00

* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 3 เกณฑ์ที่กาหนด

ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
2) น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7

โทรศัพท์ : 081-3682254
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
คุณวุฒิอาจารย์ตรงตามสาขา 100%
ค่าประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย..........
จุดแข็ง : อาจารย์ผู้สอนทุกคนจบการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการ
สอน เฉลี่ยเกิน 5 ปี ทาสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างครบถ้วน และ
สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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สาหรับผู้เรียนที่เป็น adult learner และการใช้กระบวนการวิจัยส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
จุดอ่อน : วิทยาลัยชุมชนสงขลามีอาจารย์พิเศษที่เป็นบุคลาภายนอกเกือบทั้งสิ้นทาให้ไม่ สามารถ นิเทศ
ติดตามได้อย่างทั่วถึง
แนวทางการแก้ไข : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามมาตรฐานอุดมศึกษา และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ(TQF)
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข.
เอกสารหมายเลข.
เอกสารหมายเลข.
เอกสารหมายเลข.
เอกสารหมายเลข.
เอกสารหมายเลข.

2.4.1.1
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.3.1
2.4.4.1
2.4.5.1

แฟ้มประวัติอาจารย์ผู้สอน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจาภาคเรียน
สรุปข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
ข้อมูลจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
อาจารย์
ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีการวัดความพึงพอใจด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน
ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมินที่เกี่ยวข้อ งกับการวัดความพึงพอใจด้านการ
เตรียมความพร้อมในการสอน คือ การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผลก่อนเรียน ผลจาก
การประเมิน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับ ดี (เอกสาร 2.5.1.1)
ข้อ 2 มีการวัดความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน
ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ 7 ข้อ คือ
1) แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการประเมินผลก่อนเรียน
2) สอนเนื้อหาครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3) ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสม อธิบาย/ตอบคาถามได้ตรงประเด็น
4) ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
5) ตรงต่อเวลา ในการสอน
6) มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
7) รับฟังและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสม
ผลจากการประเมิน พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.5.2.1)
ข้อ 3 มีการวัดความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน
พบว่า ในประเด็นความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คือ ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เน้น ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน ได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.5.3.1)
ข้อ 4 มีการวัดความพึงพอใจในด้านการวัดและประเมินผล
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ ภาค
เรียนในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ
ด้านการวัดและประเมินผล 3 ข้อ คือ
1. มีวิธีการวัดผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา
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2. จานวนงานที่มอบมีความเหมาะสม
3. มีการแจ้งผลการสอบย้อนกลับให้ทราบทุกครั้ง
พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.5.4.1)
ข้อ 5 มีการวัดความพึงพอใจในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2553 พบว่า ในประเด็นการประเมินการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่นักศึกษาทุกคนประเมินความพึงพอใจในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอ นของ
อาจารย์ทุกท่าน เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับดี (เอกสาร 2.5.5.1)
ข้อ 6 แบบประเมินความพึงพอใจเป็นมาตรวัด 5 สเกล
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาค
เรียนในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน เครื่องมือ ที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีประเด็นการประเมิน 5 ด้าน คือ
1. ด้านการสอน
จานวน 7 ข้อ
2. ด้านสื่อการสอน
จานวน 2 ข้อ
3. ด้านการการวัด
จานวน 3 ข้อ
4. ด้านผู้เรียน
จานวน 2 ข้อ
5. ด้านบุคลิกภาพผู้สอน
จานวน 4 ข้อ
ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ผลจากการประเมินในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับดี
(เอกสาร 2.5.6.1)
ข้อ 7 มีการประเมินการสอนเป็นประจ่าทุกภาคเรียน
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกภาคเรียน
และทุกรายวิชา (เอกสาร 2.5.7.1) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.24
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เกณฑ์การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
ค่าระดับความพึงพอใจ
ค่าระดับความพึงพอใจ
ค่าระดับความพึงพอใจ
2.50 - 3.50
3.51- 4.50
4.51- 5.00
* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 2 เกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) น.ส.ปาริชาต แก้วทอง
2) น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7

โทรศัพท์ : 081-3682254
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 – 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกภาค
เรียนและทุกรายวิชาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
จุดอ่อน : นักศึกษายังไม่มีความรับผิดชอบต่อการตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมิน
แนวทางการแก้ไข : สร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของอาจารย์เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

2.5.1.1
2.5.2.1
2.5.3.1
2.5.4.1
2.5.5.1
2.5.6.1
2.5.7.1

รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์
รายงานการประเมินอาจารย์

(2.5.1.1)
(2.5.1.1)
(2.5.1.1)
(2.5.1.1)
(2.5.1.1)
(2.5.1.1)
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ตัวบ่งชี้ 2.6

ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
อนุปริญญา)

(GPA) ตั้งแต่ 2.50 (ระดับ

ผลการด่าเนินงาน : การด่าเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน

สูตรค่านวณ
ร้อยละของนักศึกษาที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 = จานวนนักศึกษาที่มี GPA ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 100
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ข้อ 1 จัดท่าเกณฑ์การประเมินการสอนในรายวิชาและการให้เกรด
กลุ่มจัดการเรียนการสอนแ ละงานวิชาการ ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในสาขาวิชา
ต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจ ในด้านการพัฒนางานวิชาการ การ
เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนสงขลาระดับอนุปริญญาแก่อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ให้มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักรายวิชา
และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนให้อาจารย์ผู้ สอนที่สอนในรายวิชา
เดียวกันได้ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล การตัดสินผลการเรียน (เอกสาร 2.6.1.1) นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้กาหนดช่วงคะแนน
ในการตัดสินผลการเรียน ดังนี้
ช่วงคะแนน 90 – 100 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
A
ช่วงคะแนน 80 – 89 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
B+
ช่วงคะแนน 70 – 79 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
B
ช่วงคะแนน 65 – 69 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
C+
ช่วงคะแนน 60 – 64 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
C
ช่วงคะแนน 55 – 59 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
D+
ช่วงคะแนน 50 – 54 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
D
ช่วงคะแนน 0 – 49 คะแนน
ได้ระดับผลการเรียน
F
ข้อ 2 แจงนับการให้เกรดในแต่ละรายวิชาโดยแยกเป็นสาขาวิชาในแต่ละภาคเรียน
กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
สาขาวิชาส่งสมุดประเมินผลการเรียนหลังจากสอบวัดผลปลายภาคเรียนแล้ ว 1 สัปดาห์ (เอกสาร 2.6.2.1) ซึง่
ในแต่ละภาคเรียนจะมีการวิเคราะห์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ตลอดจน
การแก้ไขปรับปรุงการให้เกรดของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ข้อ 3. หาค่าร้อยละของผู้ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 โดยแยกเป็นสาขาวิชาในแต่ละภาคเรียน
ในแต่ละภาคเรียน กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการได้จัดทาการอนุมัติผลการเรียน ประจาปี
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การศึกษา 2553 แยกตามภาคเรียนดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (7/2551,4/2552, 1/2553, 2(1)/2553) มีนักศึกษา 557 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (5/2552, 3(2)/2553 ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การเรียนโรงเรียน
กอบกุลวิทยาคม, 2/2553, 1(2)/2553 ในสาขาการปกครองท้องถิ่น ศูนย์การเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ) มี
นักศึกษา 435 คน
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 (6/2552,4(3)/2553 ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การเรียนโรงเรียน
กอบกุลวิทยาคม , 3/2553, 2(3)/2553 ศูนย์การเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา) มีนักศึกษา 463 คน
ซึ่งร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 แยกเป็นสาขาวิชา มีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสา 2.6.3.1 )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
การปกครองท้องถิ่น 128 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
การศึกษาปฐมวัย
174 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
การพัฒนาชุมชน
57 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
การจัดการทั่วไป
43 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
155 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

115 คน
159 คน
46 คน
27 คน
133 คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

89.84
91.38
80.70
62.79
85.81

รวมนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 480 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 557 คน คิดเป็นร้อยละ 86.18
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
การปกครองท้องถิ่น 105 คน
การศึกษาปฐมวัย 111 คน
การพัฒนาชุมชน
48 คน
การจัดการทั่วไป
36 คน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 135 คน

ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

90 คน
110 คน
44 คน
28 คน
116 คน

คิดเป็นร้อยละ 85.71
คิดเป็นร้อยละ 99.09
คิดเป็นร้อยละ 91.67
คิดเป็นร้อยละ 77.78
คิดเป็นร้อยละ 85.93

รวมนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 388 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 435 คน คิดเป็นร้อยละ 89.20
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553
การปกครองท้องถิ่น 95 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 89 คน คิดเป็นร้อยละ 93.68
การศึกษาปฐมวัย
110 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การพัฒนาชุมชน
77 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 73 คน คิดเป็นร้อยละ 94.81
การจัดการทั่วไป
32 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 149 คน ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 141 คน คิดเป็นร้อยละ 94.63
รวมนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 438 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 463 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60
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ข้อ 4 หาค่าร้อยละของผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 แยกสาขาวิชาในแต่ละรุ่นที่ส่าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลามีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 65 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัน 47 คน
ซึ่งสามารถจาแนกผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปได้ดังนี้ (เอกสาร 2.6.5.1)
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 จากนักศึกษาทั้งหมด 65 คน
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากนักศึกษาทั้งหมด 47 คน
ข้อ 5 มีการทบทวนการปฏิบัติในการประเมินและให้เกรด
วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิเคราะห์ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้ม
ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงการให้เกรดของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมมากขึ้ น โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน (เอกสาร 2.6.5.1)
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ
คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 3

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4

ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : 1) น.ส.นูรีซัน สาบอเฮ็ง
2) นายรังสฤษ ล่าหับ
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

โทรศัพท์ : 081-3682254
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 5
ผลการประเมินตนเอง :
3 คะแนน
จุดแข็ง : อาจารย์ผู้สอนมีแนวทางการประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายและติดตามผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ ทาให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน ได้จัดทาแนวทางการประเมินผู้เรียนด้วยสื่อ เทคโนโลยี
จุดอ่อน : วิทยาลัยชุมชนสงขลายังขาดการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข :วิทยาลัยชุมชนสงขลาควรดาเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.6.1.1 ข้อบังคับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยการวัดและประเมินการศึกษา พ.ศ.2551
เอกสาร 2.6.2.1 สมุดวัดผลและประเมินผล
เอกสาร 2.6.3.1 เอกสารสรุปผลการประเมินนักศึกษารายภาคเรียน
เอกสาร 2.6.4.1 เอกสารสรุปผลการประเมินนักศึกษารายภาคเรียน ของผู้สาเร็จการศึกษา
เอกสาร 2.6.5.1 เอกสารการประชุมสภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่องการอนุมัติผลการเรียน
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้าง ที่มีต่อผู้ส่าเร็จการศึ กษา
จากวิทยาลัยชุมชน
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
ข้อที่ 1 มีระบบการติดตามความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวในการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน สงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 ตามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานศึกษาความพึงพอใจฯ (เอกสาร 2.7.1.1) เพื่อชี้แจงขั้นตอนวิธีการดาเนินการติดตาม รวมถึงร่วมกัน
จัดทาปฏิทินการศึกษาความพึงพอใจฯ (เอกสาร 2.7.1.2)
ข้อที่ 2 มีเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่เชื่อถือได้
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดทาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจฯ จานวน 1 ชุด และมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการ การศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 มีขั้นตอนใน
การดาเนินงาน ดังนี้ (เอกสาร 2.7.2.1)
สร้างเครื่องมือ/ข้อคาถามตามตัวแปร/ตัวชี้วัด
เสนอเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
คานวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา
ปรับปรุงแก้ไข

โดยแบบสอบถาทที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ จากการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.969 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้
(เอกสาร 2.7.2.1 )
ข้อที่ 3 มีกระบวนการเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้กระบวนการเก็บข้อมูล ออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ (เอกสาร 2.7.2.1)
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล ได้ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลของกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
การสอบถามข้อมูลด้านการประกอบอาชีพกับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในเบื้องต้น
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ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบ่งการดาเนินงานดังนี้
รูปแบบที่ 1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 ให้กับนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้ นาไปให้
สถานประกอบการตอบข้อมูล และนามาส่งให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลาภายใน 7 วัน
รูปแบบที่ 2 ส่งไปรษณีย์แบบสอบถามไปยังสถานประกอบ ที่นักศึกษาทางานอยู่ โดย
กาหนดให้นาส่งกลับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ภายใน 7 วัน
ข้อที่ 4 มีการวิเคราะห์ผลค่าระดับความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้แบบสอบถามครบถ้วนตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา ในภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.38) คิดเป็นร้อยละ 87.60 จาแนกเป็นรายด้านดังนี้ (เอกสาร 2.7.2.1จ
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.02)
คิดเป็นร้อยละ 80.40
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.54) คิดเป็น
ร้อยละ 90.80
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
( X =4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
ข้อที่ 5 มีรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่ มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 ครั้งนี้ สามารถนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
สงขลาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
ทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ ควรปรับกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา
สามารถรู้จักการวางแผนการทางาน และความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรเน้นหรือพัฒนาเรื่องคว ามตรงต่อเวลา ความขยันอดทน
อุตสาหะ และความเป็นระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือ
สอดแทรกกับทุกรายวิชา
1.3 ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความเป็นผู้นา
ความมีเหตุผล และความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีดังนี้
2.1 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวการณ์มีการทาของนักศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สงขลา
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2.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ หรือนายจ้าง ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
มีคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.50
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 2 เกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.จุพาพร น้อยประเสริฐ
โทรศัพท์ : 081-3682254
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1–5 (4.38)
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1–5 (4.50)
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : ระบบและกลไกในบริหารและการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนสงขามีการออกแบบและ
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานชัดเจน
แนวทางการพัฒนา : ควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบ Online
จุดอ่อน : สถานประกอบการ /นายจ้างไม่ค่อยเข้าใจในการศึกษาข้อมูล จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการเก็บ
ข้อมูล
แนวทางการแก้ไข : ควรจัดทาฐานข้อมูลข้อนักศึกษาที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรจัดทาแบบประเมิ น
รูปแบบ Online เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.7.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานศึกษาความพึงพอใจฯ
เอกสาร 2.7.1.2 ปฏิทินการศึกษาความพึงพอใจฯ
เอกสาร 2.7.2.1 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มี ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ 2.8 มีการติดตามผลผู้ส่าเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรหลังจากส่าเร็จการศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ข้อที่ 1 มีการติดตามการมีงานท่าและการศึกษาต่อของนักศึกษาจากนายจ้าง หรือสถานประ กอบการ
หรือหน่วยงานต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2553 สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้จัดทา รายงานการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 (เอกสาร 2.8.1.1) โดยผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีงานทาแล้ว ร้อยละ 20.54 ทางานแล้วและกาลังศึกษา ร้อยละ 55.36 ยังไม่ได้ทางาน
และไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ 4.46 และกาลังศึกษาต่อ 19.64
ข้อที่ 2 มีการติดตามนักศึกษาทุกหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส่าเร็จการศึกษา 1 ปี
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 หลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี ข้อมูล
ภายหลังสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
1. กรณีท่างานแล้ว
ลักษณะงานที่ทาเป็นอาชีพเดิม หรืออาชีพใหม่ พบว่า ประกอบอาชีพเดิม ร้อยละ 47.83 รองลงมา
ไม่ระบุอาชีพที่ประกอบ ร้อยละ 30.43 และประกอบอาชีพใหม่ ร้อยละ 21.74 (เอกสาร2.8.1.1หน้า 28-30)
2. กรณีท่างานแล้วและก่าลังศึกษาต่อ
ลักษณะงานที่ทาเป็นอาชีพเดิม หรืออาชีพใหม่ พบว่า ประกอบอาชีพเดิม ร้อยละ 64.52 รองลงมา
ไม่ระบุอาชีพที่ประกอบ ร้อยละ 24.19 และประกอบอาชีพใหม่ ร้อยละ 11.29 (เอกสาร2.8.1.1หน้า 31-32)
3. กรณีที่ไม่ได้ท่างานและไม่ได้ศึกษาต่อ
กรณียังไม่ได้งานทาและไม่ได้ศึกษาต่อ พบว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้ทางาน คือ หางานทาไม่ได้ ร้อยละ
80.00 และยังไม่ประสงค์จะทางาน ร้อยละ 20.00 (เอกสาร2.8.1.1หน้า 33)
ข้อที่ 3 มีการวิเคราะห์คุณภาพนักศึกษาที่นายจ้างต้องการ
จากการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้าง ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก ( X =4.38) คิดเป็น
ร้อยละ 87.60 จาแนกเป็นรายด้านดังนี้ (เอกสาร 2.8.1.1)
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.02)
คิดเป็นร้อยละ 80.40
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.54) คิดเป็น
ร้อยละ 90.80
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
( X =4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
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ข้อที่ 4 มีการน่าเสนอรายงานผลการติดตามผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกรุ่น
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นาเสนอผลการติดตามการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2553 ต่อสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (เอกสาร 2.8.4.1)
ข้อที่ 5 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนานักศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนานักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
(เอกสาร 2.7.2.1 หน้า 32-34)
1. ควรเพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สานักงาน
2. ควรเปิดสอนหลักสูตรให้หลากหลายสาขาวิชา
3. ควรพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา
4. ควรเพิ่มการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ควนเน้นพัฒนาบุคลิกภาพให้นักนักศึกษาทุกด้าน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5
นักศึกษามีงานทา
นักศึกษามีงานทา
นักศึกษามีงานทา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
* ค่าการประเมินของตัวบ่งชี้ คิดจากค่าเฉลี่ยการประเมินของ 2 เกณฑ์ที่กาหนด
ผู้ก่ากับดูแลตัวบ่งชี้ : น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : น.ส.นูรีซัน สาบอเฮง
โทรศัพท์ : 081-3682254
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1–5 (75.90)
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1–5 (80.00)
ผลการประเมินตนเอง : 2 คะแนน
จุดแข็ง : วิทยาลัยชุมชนสงขลามีการกากับติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถสร้างเครือข่าย
กับความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานประกอบการ แ ละศิษย์เก่าได้เป็นอย่างดี
แนวทางการพัฒนา : ควรจัดทาแบบติดตามผู้สาเร็จรูปแบบ Online
จุดอ่อน : ข้อคาถามยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินงานของวิทยาลัย
แนวทางการแก้ไข : จัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาแบบสอบถามที่สอดคล้องกับความต้องการ
จัดเก็บข้อมูลของวิทยาลัย
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 2.8.1.1
เอกสาร 2.7.2.1
เอกสาร 2.8.4.1

การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปี
การศึกษา 2553
รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553
สาเนาหนังสือส่งรายงานการติดตามการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญ ญา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจาปีการศึกษา 2553

