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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ 5.1 หน่วยจัดการศึกษา /สถานที่จัดการศึกษามีศักยภาพความพร้อมและความ
เหมาะสม
ผลการดาเนินงาน : การดาเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อที่ 1 สารวจความต้องการในการเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ทาการ สารวจความต้องการในการเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ใน
หลักสูตรฝึกอบรม ก่อนเปิดสอนเพื่อการทาเวทีประชาคมให้ได้ หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง (เอกสาร 5.1.1.1) ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาได้ดาเนินการแนะแนวให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อทาการรับ
สมัครผู้เรียนยังพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่หน่วยงานต่างๆได้แจ้งให้ทราบ
โดยทาการรับสมัครประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ที่จัดนิทรรศการการ แนะแนว (เอกสาร 5.1.1.2)
ข้อที่ 2 จัดทามาตรฐานหน่วยจัดการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษา/
สถานที่จัดการศึกษา
การจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษา ต้องมีการสารวจความพร้อมของสถานที่จัดการศึกษา และความต้องการ
ของชุมชนภายในเขตพื้นที่บริการ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการดาเนินการ
เกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จัดการศึกษา
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายเพียงพอที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที่สานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชนกาหนด ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 20 คน และหลักสูตรอนุปริญญา ไม่น้อยกว่า 30 คน
2. มีบุคลากรในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการสถานที่จัด
การศึกษา
3. ศักยภาพของสถานที่จัดการศึกษา ได้แก่ มีสถานที่พร้อมในการจัดเป็นห้องเรียนได้ มีบุคลากรจานวน
หนึ่ง ที่พร้อมจะเป็นครูอาจารย์ผู้สอนได้ และมีสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2553วิทยาลัยชุมชนสงขลามีสถานที่จัดการศึกษา ทั้งหมด 6 แห่ง คือ สถานที่จัดการศึกษา
โรงเรียน เทพา สถานที่จัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเทพา
สถานที่จัดการศึกษาโรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนระโนดวิทยา และโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม (เอกสาร 5.1.2.1)
ข้อที่ 3 ประเมินศักยภาพ ความพร้อมและความเหมาะสมของหน่วยงาน/องค์กร ที่จะคัดสรรเป็นหน่วย
จัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการสารวจความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาและอ าชีพสารวจความพร้อมของ
สถานที่ที่ขอเปิดเป็นสถานที่จัดการศึกษา และมีการรายงานการประเมินศักยภาพหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อประเมินศักยภาพหน่วยจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
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ชุมชนสงขลา โดยคณะกรรมการสารวจและประเมินหน่วยจัดกา รศึกษา ซึ่งผลการประเมินหน่วยจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา พบว่า มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาได้ ตลอดจนติดตาม
นิเทศหน่วยจัดทุกหน่วยเพื่อได้รับทราบถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนและได้มีการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป
(เอกสาร 5.1.3.1)
ข้อที่ 4 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนและประกาศจัดตั้ง
การจัดตั้งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา นั้นต้อง เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ
และสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยใน
ปีการศึกษา 2553 ได้รับความเห็นชอบจาก สภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชน อนุมัติให้ จัดตั้ง สถานที่
จัดการศึกษาเพื่อขยายสถานที่เรียนไปยัง อาเภอระโนด และอาเภอควนเนียง (เอกสาร 5.1.4.1)
ข้อที่ 5 ทาความตกลงร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วม และการบริหารจัดการ
ในการจัดตั้งสถานที่เรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ทาความตกลงกั บหน่วยงานต่างๆ ในการทาความ
ร่วมมือสนับสนุนการใช้สถานที่เรียน อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยผู้อานวยการและประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
สงขลาได้เจรจากับหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆโดยตรง หลังจากนั้นได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่เรียน
และผู้ประสานงาน ประจาศูนย์การเรียน (เอกสาร 5.1.5.1)
ข้อที่ 6 จัดทาแผนการจัดการศึกษาในหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา
การเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาในหน่วยจัดการศึกษา /สถานที่จัดการศึกษาทุกหน่วยจัดของวิท ยาลัย
ชุมชนสงขลาต้องจัดทาแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกปีการศึกษาและต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
วิทยาลัยชุมชนและเสนอต่อสานักบริหารวิทยาลัยชุมชนต่อไป (เอกสาร 5.1.6.1)
ข้อที่ 7 มีการติดตามกากับการดาเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา สถานที่จัดการศึกษา
ทั้ง 5 อาเภอ ได้รับทราบข้อมูล สภาพการความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานที่ นอกจากนี้
ยังได้ทาการวิจัยเชิงสารวจในเรื่องภาพลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในมุมมองของนัก ศึกษา นาเข้าสภาเพื่อ
ชี้แจงถึงผลที่ได้จากการสารวจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา (เอกสาร 5.1.7.1)
ข้อที่ 8 มีการประเมินการดาเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา โดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมิน
ในการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา สถานที่จัดการศึกษาทั้ง 5 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา เพื่อ
รับทราบข้อมูล สภาพการความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานที่ โดยการนิเทศและติดตาม
การจัดการศึกษา และให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินศักยภาพหน่วยจัด โดยการสัมภาษณ์พูดคุย และให้
ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัญหาและข้อเสน อแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหน่วยจัดการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสาร 5.1.8.1)
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ข้อที่ 9 ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา
จากผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวทาให้วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้นาข้อมูลเบื้องต้ นที่ได้รับไปแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงสถานที่จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้อง
การ ของผู้สอนและผู้เรียน เช่น การไห้ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายภาพ (Projector) เครื่องเสียงแบบพกพา เครื่อง
ฉายภาพทึบแสง กระดานไวท์บอร์ด เป็นต้น
ข้อที่ 10 มีรายงานประจาปีของหน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา
มีการนิเทศติดตามสถานที่จัดการศึกษา แล้วนามาสรุปผลการนิเทศเพื่อรายงานผลเป็นข้อมูลการ
ดาเนินงานในรายงานจัดทารายงานประจาปี
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 8

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 -10

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นายวีระพจน์ กิมาคม
โทรศัพท์ : 081-3682254
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 -10
เป้าหมายปีต่อไป : มีการดาเนินการข้อ 1 -10
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : - การบริหารจัดการโดยชุมชนในรูปแบบของสภาวิทยาลัยชุมชนที่เป็นผู้แทนของคนในชุมชน
-มีหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนทั้งหลักสูตรอนุ ปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น
แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งในรูปแบบระบบเครือข่ายระดับตาบล หมู่บ้าน เครือข่ายกลุ่ม
เครือข่ายองค์กร เครือข่ายชุมชน เครือข่ายบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มากขึ้น เพื่อความสาเร็จ
ในอนาคตแก่วิทยาลัยชุมชน สงขลา และชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยทีมคณะผู้บริหารสภาวิทยาลัยชุมชน สงขลา
บุคลากร ที่เข้มแข็ง โดยเปิดสอนหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของชุมชน
จุดอ่อน : 1) ความแตกต่างของวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของวิทยาลัยชุมชนแม่ข่าย(อ.เมือง) และสถานที่
จัดการศึกษาต่างๆ ยังมีสูงมาก 2) สถานประกอบการที่เป็นแหล่งฝึกงานที่ได้มาตรฐานมีน้อย 3) ยังขาดการ
สรุปผลการดาเนินงานของแต่ละสถานที่จัดการศึกษาในรูปแบของรายงานประจาปี
แนวทางการแก้ไข : 1) มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไปยังสถานที่จัดการศึกษาต่างๆ เช่น เครื่องฉาย
projector เครื่องค อมพิวเตอร์ และเอกสาร ตาราประกอบการสอนต่างๆ เพื่อลดความแตกต่างของวัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีของวิทยาลัยชุมชนแม่ข่าย (อ.เมือง) และสถานที่จัดการศึกษาต่างๆ 2) สารวจและ
จัดทาระบบฐานข้อมูลสถานที่ฝึกงานนักศึกษา และจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติการ
ฝึกงาน แก่ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาแหล่งฝึกงานของนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 5.1.1.1
เอกสาร 5.1.1.2
เอกสาร 5.1.2.1
เอกสาร 5.1.3.1
เอกสาร 5.1.4.1
เอกสาร 5.1.5.1
เอกสาร 5.1.6.1
เอกสาร 5.1.7.1
เอกสาร 5.1.8.1

แฟ้มภาพการทาเวทีประชาคม
แฟ้มภาพการออกแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
แฟ้มการประชุมการเวทีประชาคมเพื่อการเปิดหน่วยจัด
เอกสารการขอใช้สถานที่เรียนและอาจารย์ผู้สอน และแฟ้มภาพการเจรจากับหัวหน้าส่วน
ราชการ
รายงานการประชุมสภาวิชาการและสภาวิทยาลัย เรื่องการอนุมัติสถานที่เรียน
เอกสารการขอใช้สถานที่เรียนและอาจารย์ผู้สอน และแฟ้มภาพการเจรจากับหัวหน้าส่วน
ราชการ
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แฟ้มภาพการเยี่ยมศูนย์การเรียน
แฟ้มภาพการสัมภาษณ์นักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 5.2 มีการสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
ผลการดาเนินงาน : การดาเนินงานในแต่ละข้อตามเกณฑ์มาตรฐาน / ผลลัพธ์ % หรือสัดส่วน
ข้อ 1 มีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรอื่น
วิทยาลัยชุมชน สงขลาใช้กลยุทธ์ ”สร้างคุณค่า ” ในการแสวงหาความร่วมมือ หมายถึงการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
เช่นการเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดความรู้ การร่วมจัดนิทรรศการ การร่วมทางานวิจัยเป็นต้น เป็นลักษณะการเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ผู้รับ
สร้างคุณค่าจา กผลงานให้เป็นที่ยอมรับและอยากมีส่วนร่วม เช่น ผลงานการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตร
อนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม (เอกสาร 5.2.1.1)
ข้อ 2 มีข้อตกลงหรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนสงขลามีข้อตกลงและโครงการความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชนในการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรม ภาษาอาหรับให้กับ ครูผู้สอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนา โ ดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จานวน 849,300 บาท มีข้อตกลงและโครงการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการจัด
อบรมส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจัดสรรงบประมาณมาให้วิทยาลัยชุมชนสงขลา จาน วน 218,873 บาท นอกจากนี้
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีข้อตกลงหรือโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการจัดการศึก ษาระดับอนุปริญญา กับโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเทพา โรงเรียนบ้านเทพา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนควนเนียงวิทยา และโรงเรียนระโนดวิทยา
(เอกสาร 5.2.2.1)
ข้อ 3 กรรมการสภาวิชาการและสภาวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์ และเห็นชอบ

โครงการหรือแผนการดาเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาอนุมัติแผนปฏิบั ติการวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ประจาปีงบประมาณ 2553 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ใน
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) (เอกสาร 5.2.3.1)
ข้อ 4 มีการตอบแทนความร่วมมือต่อชุมชนหรือองค์กรอื่นในรูปแบบต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีการตอบแทนความร่วมมือต่อชุมชนหรือองค์กร เช่น
- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่จัดการศึกษาต่างๆ
- ค่าตอบแทนการดูแลสถานที่และค่าตอบแทนการใช้สถานที่
- ค่าตอบแทนโครงการพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน
- ค่าตอบแทนโครงการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ
- ค่าตอบแทนโดยการเข้าร่วมแสดงความยินดี หรือแสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันสาคัญต่างๆ เช่นวัน
ขึ้นปีใหม่ วันสาคัญของหน่วยงาน
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- เชิญชวนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการวิทยาลัยชุมชน (เอกสาร 5.2.4.1)
ข้อ 5 มีการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือต่อสาธารณะ
วิทยาลัยชุมชนสงขลาเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือผ่านสื่อสาธารณะ เช่น วิทยุท้องถิ่น เอกสารสิ่งพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ website วิทยาลัยชุมชนสงขลา (เอกสาร 5.2.5.1)
ข้อ 6 มีการประเมินและรายงานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
วิทยาลัยชุมชนสงขลาทาการประเมินกิจกรรมที่ได้ เกิดจากความร่วมมือและจัดทารายงานเสนอเสนอสานัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน และจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากความร่วมมื(เอกสาร
อ 5.2.6.1)
ข้อ 7 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
จากผลการประเมินความร่วมมือที่นามาปรับปรุงงานได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดูแลสถานที่เรียน จาก
เดิมที่กาหนดให้บุคลากร ภายนอกทั้งหมด มาปรับเป็นต้องบุคลากรภายใน หน่วยงาน
1 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการดูแลสถานที่เรียน (เอกสาร 5.2.7.1)
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ

คะแนน 1
มีการดาเนินการข้อ 1 - 4

คะแนน 2
มีการดาเนินการข้อ 1 - 5

คะแนน 3
มีการดาเนินการข้อ 1 - 7

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : นายวีระพจน์ กิมาคม
โทรศัพท์ : 081-3682254
E-mail : auifatty@hotmail.com
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
เป้าหมายปีนี้ : มีการดาเนินการข้อ 1 - 7
ผลการประเมินตนเอง : 3 คะแนน
จุดแข็ง : เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างเข็มแข็ง และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่
จาเป็นจะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จุดอ่อน : วิทยาลัยชุมชนสงขลาให้ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริง
แนวทางการแก้ไข : จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียน
ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 5.2.1.1 หนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เอกสาร 5.2.2.1 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน และหนังสือการขอใช้สถานที่ในการ
ฝึกอบรม
เอกสาร 5.2.3.1 เอกสารการประชุมสภาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอนุมัติแผน
เอกสาร 5.2.4.1 เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าสถานที่
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ข้อมูลอ้างอิง :
เอกสาร 5.2.5.1 เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
เอกสาร 5.2.6.1 รายงานผลการประเมินและรายงานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
เอกสาร 5.2.7.1 เอกสารการแต่งตัง้ กรรมการดูแลสถานที่เรียน

