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องค์ประกอบที่ 2

การจัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

(สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัยและหน่วยจัดการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้

นอกเหนือจำกกำรเรีย นกำรสอนวิทยำลัยชุมชนควรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพอย่ำงครบถ้วนโดยเฉพำะในเรื่องกำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เช่นสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆกำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียน เป็นต้นนอกจำกนั้ นยัง
จำเป็นต้องมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำเช่นสิ่งแวดล้อมในวิทยำลัยหรือหน่วยจัดกำรศึกษำ
สถำนที่เรียนรู้สถำนที่สำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรบริกำรด้ำนอนำมัยเบื้องต้น เป็นต้น
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เกณฑ์การประเมิน
 1 มีกำรจัดบริกำรสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำให้แก่ให้นักศึกษำเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเรีย นรู้

ผลการด่าเนินงาน
หลักฐาน
วิทยำลัย ชุม ชนตรำด มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ สื่อกำรเรีย นกำรสอนที่ เอื้อ 2.5.1.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดบริกำร
ประโยชน์ แ ก่ กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนทุก ห้อ งเรีย น ได้ แ ก่ เครื่อ ง สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยทึบแสง ไมโครโฟน 2559
พร้อมชุดขยำยเสีย ง เพื่อให้บริกำรนักเรีย น นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป
ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้องเรียน และให้บริกำรคอมพิวเตอร์สำหรับ
สืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และจุดบริกำรคอมพิวเตอร์หน้ำห้อง 312
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หลักฐาน
 2 มีบริกำรห้องสมุดของวิทยำลัย มี
วิทยำลัยชุมชนตรำด มีศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ เปิดให้บริกำร 2.5.2.1 รำยงำนผลโครงกำรศูนย์ส่งเสริมเรีย นรู้
ระบบกำรสืบค้นสิ่งเรียนรู้ภำยใน
ให้แก่นักศึกษำ ดังนี้
ตลอดชีวติ เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2560
ห้องสมุดและมีกำรให้คำปรึกษำกำร 1. มีห้องสมุดที่มีกำรจัดหำหนังสือหลำยประเภทเพื่อไว้บริกำร โดยกำร
ใช้งำนแก่นักศึกษำ
จัดแยกหนังสือตำมหมวดหมู่หนังสือ ตำมระบบเลขหมู่ทศนิย มแบบดิวอี้
มีกำรจัดมุม เพื่อให้ศึกษำด้วยตนเอง ได้แ ก่ มุม สำรำนุกรมและพระรำช
ประวัติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มุม พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี มุมพระรำชประวัติแ ละ
พระรำชกรณี ย กิ จ ในพระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
มุม อำเซี ย น มุ ม นิ ย ำยและเรื่ อ งสั้น มุ ม ปฐมวั ย และสื่ อส ำหรับ เด็ ก
มุ ม หนั ง สื อ และต ำรำต่ ำ งๆ โดยได้ จั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ รรณำรั ก ษ์ ค อยให้
คำปรึกษำ แนะนำในกำรใช้บริก ำรห้องสมุดและให้บริกำรกำรยืม -คื น
หนังสือทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. มีกำรจัดห้อง Self-Direct Learning เพื่อเป็นห้องสำหรับให้นักศึกษำ
ใช้เรียนรู้และศึกษำด้วยตนเองผ่ำนทำงสื่อมัลติมีเดีย
3. มีกำรให้บริกำรมุมสืบค้นผ่ำน Internet
4. มีกำรจัดกิจกรรม “อ่ำนสร้ำงสุข” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยให้บริกำรนอก
สถำนที่ไปกับโครงกำรจังหวัดสัญจรผู้ว่ำพบประชำชน โดย
ไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนให้กับประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ ของจังหวัดตรำด
5. มี กำรจั ดกิ จกรรม “แหล่ง เรี ย นรู้ มีชี วิต ” โดยได้ จัด กิจ กรรมอบรม
หลักสูตรระยะสั้นที่เกิดจำกควำมต้ องกำรของนักศึกษำและผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุ ด โดยจั ดอบรมทุ กวั นเสำร์ – อำทิ ตย์ แ รกของต้น เดื อน ให้กั บ
นักศึกษำ และประชำชนผู้สนใจ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับ
ควำมสนใจและมีผู้เข้ำรับกำรอบรมจำนวนมำก
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6. มีกำรจัดกิจกรรม “พัฒนำบุคลำกรเพื่อส่งเสริม กำรเรีย นรู้ตลอดชีวิต ”
โดยได้จัดให้บุคลำกรที่เกี่ย วข้องกับศูนย์ส่งเสริม กำรเรีย นรู้ตลอดชีวิตไป
ศึ ก ษำดู ง ำน ณ ดรุ ณ บรรณำลั ย ห้ อ งสมุ ด ปฐมวั ย และนิ ท รรศน์
รัต นโกสิ นทร์ กรุ งเทพมหำนคร และกำรอบรมกำรทำสบู่ เพื่อ พัฒ นำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำควำมรู้ม ำใช้ในกำร
พัฒนำและจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3 มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม
วิทยำลัยชุมชนตรำดได้บริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสม และพร้อมต่อ
และพร้อมต่อกำรจัดกำรเรีย นกำร กำรเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ ได้แก่
สอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ เช่น ด้านอาคารสถานที่ วิทยำลัยชุมชนตรำดได้มีกำรจัดห้องเรีย นให้มีควำม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องสมุด เหมำะสม ได้แก่ อำคำรเรียนรวม (อำคำร 1) อำคำรเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์กำรศึกษำหรือมีบริกำร
สำรสนเทศ (อำคำร 3) อำคำรศูนย์วิทยบริกำร (อำคำร 4) ห้องปฏิบัติกำร
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และมีกำร
คอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้องเรียน มีห้องสมุดที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้
ติดตำมควำมเหมำะสมควำมพร้อม ด้านเทคโนโลยี วิทยำลัยชุมชนตรำดได้มีบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตไร้
ด้ำนกำยภำพของหน่วยจัด
สำย (Wi-Fi) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยำลัยชุมชน มีกำรให้บริกำรมุม
กำรศึกษำ หรือห้องเรีย นหรือ
คอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด รวมถึงกำรดูแลและ
สถำนที่เรียนรู้ภำยนอก และมี
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นประจำ
บริกำรที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
ด้านการให้บริการอื่น ๆ วิทยำลัยชุมชนตรำดได้มีบริกำรห้องน้ำที่
นักศึกษำ (ถ้ำมี)
สะอำดสำหรับคนทั่วไปและคนพิกำร มีกำรสร้ำงโรงจอดรถและปรับปรุง
สถำนที่จอดรถยนต์ใ ห้เพีย งพอ รวมถึ งจัด สถำนที่สำหรับรั บประทำน
อำหำรที่มีควำมสะอำดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
ด้านสถานเรียนรู้ภายนอก วิทยำลัยชุมชนตรำดมีกำรระดมทรัพยำกร
จำกภำยนอก โดยมีกำรประสำนงำนด้ำนสถำนที่เรียนรู้ภำยนอกกับ
เครือข่ำย เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

หลักฐาน

2.5.3.1 รำยงำนกำรปรับปรุงด้ำนกำยภำพของ
วิทยำลัยชุมชนตรำด ประจำปีกำรศึกษำ 2559
2.5.3.2 รำยงำนกำรดูแลและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
2.5.3.3 รำยงำนข้อมูลกำรระดมทรัพยำกรของ
วิทยำลัยชุมชนตรำด ประจำปีงบประมำณ
2559 – 2560
2.5.3.4 ภำพถ่ำยแสดงจุดบริกำรปล่อยสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) และจุดบริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่ออินเตอร์เน็ต เพี่อให้
นักศึกษำใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำวิทยำลัย
ชุมชน ด้ำนงำนทะเบียน วัดผลและประเมินผล
กำรศึกษำ
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 4 มีบริกำรด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ วิท ยำลั ย ชุ ม ชนตรำดมี ก ำรด ำเนิ นกำรใช้ ระบบทะเบี ย นฯ ออนไลน์
ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทั้ง เพื่อให้ครูผู้สอนสำมำรถใช้บริกำรด้ำนงำนทะเบีย น งำนวัดผลได้ โดยมี
ในวิทยำลัย หน่วยจัดกำรศึกษำ
คู่มอื กำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำวิทยำลัย ชุม ชน ด้ำนงำนทะเบีย น
ห้องเรียนหรือสถำนที่เรีย นรู้
วัด ผลและประเมิ นผลนั กศึ ก ษำประกอบกำรใช้ งำน นอกจำกนี้ ยั ง
ให้บริกำรด้ำนงำนทะเบีย นออนไลน์แ ก่นักศึกษำ ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ
บริกำรกำรศึกษำ เช่น กำรลงทะเบีย น กำรตรวจสอบผลกำรเรีย น กำร
พิมพ์ใบคำร้อง เป็นต้น
กำรประเมิ นควำมพึ งพอใจในกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน เป็น ต้น ซึ่ ง
วิทยำลัยชุมชนตรำดได้จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบทะเบี ย นออนไลน์ให้แ ก่
นักศึกษำ อบรมระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ
 5 มีระบบรักษำควำมปลอดภัยบริเวณ
โดยรอบวิทยำลัยและมีกำรจัดกำร
สำธำรณูปโภคภำยในวิทยำลัยอย่ำง
น้อยในเรื่องประปำไฟฟ้ำและกำร
จัดกำรขยะ

หลักฐาน
2.5.4.1 คู่มือกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำ
วิทยำลัยชุมชน ด้ำนงำนทะเบียน วัดผลและ
ประเมินผลนักศึกษำ
2.5.4.2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559

ด้า นความปลอดภั ย วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนตรำดจั ด ระบบรั ก ษำควำม 2.5.5.1 รำยงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำร
ปลอดภัย โดยมีกำรจัดให้ มีย ำมรักษำควำมปลอดภัย กล้ องวงจรปิ ด จัดกำรสำธำรณูปโภค ประจำปีกำรศึกษำ 2559
บันทึกภำพเคลื่อนไหวในบริเวณต่ำงๆ ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ จัดกำรจรำจรภำยในวิทยำลัย ฯ มีเนินชะลอควำมเร็ว มี
ป้ำยบอกทำงเข้ำ ทำงออกและทำงเลี้ยวต่ำงๆ
ด้านสาธารณูปโภค มีกำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค ด้ำนระบบไฟฟ้ำ
มีกำรวำงผังและสร้ำงควำมสมดุลของเฟสไฟฟ้ำเพื่อมิให้มีกำรใช้กระแสไฟ
มำกเกินไป จัดให้มีแสงส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึงทุกจุดทั้งในห้องเรีย น ทำงเดิน
และห้องน้ำและมีระบบไฟฉุกเฉิน ในกรณีไฟฟ้ำดับหรือขัดข้องรวมทั้งมี
ระบบป้องกันกำรเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร และมีถังดับเพลิงในกรณีกำรเกิด
อัคคีภัยครอบคลุมทั้งบริเวณวิทยำลัย ระบบน้ำประปำมีเครื่องเพิ่มแรงดัน
และถังสำรองน้ำอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้งำนของทั้งวิทยำลัย มีกำรบริกำร
ตั้งจุดน้ำดื่มให้บริกำรแก่นักศึกษำ มีปรับปรุงโรงอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ
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เพื่อให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ มีกำรปรับปรุงพื้นที่สนำมให้
เป็นลำนจอดรถยนต์ มีโรงจอดรถยนต์ และลำนกีฬำอเนกประสงค์เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรจอดรถ
ด้านการจัดการขยะ มีกำรจัดกำรโดยแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและ
วัชพืช มีกำรจัดเตรีย มถังขยะไว้ตำมจุดบริกำรต่ำงๆ และส่งต่อให้ทำง
เทศบำลรับไปกำจัด สำหรับวัชพืชมีกำรจัดกำรโดยกำรหมักเป็นปุ๋ย หรือ
เป็นน้ำหมักชีวภำพเพื่อนำกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หลักฐาน

 6 มีผลกำรประเมินคุณภำพของ
วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนตรำดประเมิ น ผลควำมพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภำพกำร 2.5.6.1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อ
บริกำรในข้อ 1 - 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ ให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย ชุม ชนตรำดในปีกำรศึกษำ 2559 คุณภำพกำรให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำของ
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
โดยได้ดำเนินกำรประเมินทั้ งหมด 2 ภำคเรีย นได้แ ก่ดังนี้ ภำคเรีย นที่ วิทยำลัยชุมชนตรำด ประจำปีกำรศึกษำ 2559
1/2559 และ 2/2559 ได้ผ ลกำรประเมิน ในภำพรวมทั้ง หมด 6 ด้ำ น
ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริกำรสื่อเทคโนโลยีเท่ำกับ 4.62
2. ด้ำนกำรบริกำรห้องสมุดเท่ำกับ 4.74
3. ด้ำนกำยภำพและควำมพร้อมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเท่ำกับ 4.66
4. ด้ำนกำรบริกำรงำนทะเบียนนักศึกษำผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์เท่ำกับ 4.60
5. ด้ำนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยเท่ำกับ 4.48
6. ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณูปโภคเท่ำกับ 4.68
มีผลรวมกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรเท่ำกับ 4.63
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 7 มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพใน
วิทยำลัยชุมชนตรำดมีกำรนำผลกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ทั้ง 6 ด้ำน
ข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำร
ตำมผลกำรประเมินในข้อที่ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่ ด้ำนกำยภำพที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ดังนี้
สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 1.ด้านการบริการสือ่ เทคโนโลยี มีข้อเสนอ ดังนี้ ควรมีกำรเพิ่มสัญญำณ
WIFI ในควำมถี่สูง และพัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนให้มีคุณภำพสูง
ทั้งนี้วิทยำลัยชุมชนตรำดมีกำรดำเนินกำรแก้ไข ดังนี้ มีกำรเพิ่มสัญญำณ
อินเตอร์ควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยำลัย พัฒนำประสิทธิภำพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดกำรเรีย นกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. ด้านการบริการห้องสมุด มีข้อเสนอ ดังนี้ เพิ่ม แหล่งเรีย นรู้ วัสดุที่
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้วิทยำลัยชุมชนตรำดมีกำรดำเนินกำร
แก้ไข ดังนี้ จัดหำโต๊ะและเก้ำอี้ เพิ่ม เติม เพื่อให้เพีย งพอกับกำรใช้บริกำร
ของนักศึกษำ และดำเนินกำรจัดซื้อหนังสือและสื่อกำรเรีย นรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
ให้บริกำรแก่นักศึกษำและชุมชน มีกำรจัดจ้ำงบรรณำรักษ์เพื่อให้บริกำร
3. ด้านกายภาพและความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน มีข้อเสนอ
ดัง นี้ อุ ป กรณ์ ในห้อ งปฏิ บัติ ก ำรควรมีป ระสิ ทธิ ภ ำพมำกกว่ ำ นี้ และ
ห้องเรีย นมีอำกำศร้อน ทั้งนี้วิทยำลัย ชุม ชนตรำดมีกำรดำเนินกำรแก้ไข
ดังนี้ ดำเนินกำรพัฒนำประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรทำสีอำคำร และติดติด
เครื่องขยำยเสียงเพื่อให้บริกำรเสียงตำมสำย
4. ด้านการบริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
5 .ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย ไม่มีข้อเสนอแนะ
6. ด้านการจัดการสาธารณูปโภค ไม่มีข้อเสนอแนะ

หลักฐาน
2.5.7.1 รำยงำนผลพั ฒ นำกำรจั ด บริ ก ำรด้ ำ น
กำยภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำของวิ ท ยำลั ย ชุ ม ชน
ตรำด ปีกำรศึกษำ 2559
2.5.7.2 แผนกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรให้บริ กำร
กำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ ส นองควำมต้ อ งกำรของ
ผู้รับบริกำร
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