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องค์ประกอบที่ 2

การจัดการศึกษาระดับต่่ากว่าปริญญา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผู้ส่าเร็จการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค่าอธิบายตัวบ่งชี้

คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาหมายถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนคือคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้านได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาตามความต้องการของชุมชนผู้ใช้งานหรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้หรือมีลักษณะเพิ่มเติมได้เช่นการบริหารจัดการการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการก้าวทันวิทยาการความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ฯ ข้อ 7 ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมและเข้าสอบในปีการศึกษานั้น ๆ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ
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ผลการประเมินตนเอง
มี


ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
มีการสารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สาเร็จการศึกษา ตามความ
ต้องการของชุมชนผู้ใช้งานหรือสถาน
ประกอบการ ทุกหลักสูตร ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษา
ของหลักสูตร

ผลการด่าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินการจัดให้มี
การส ารวจคุณ สมบัติที่พึ งประสงค์ของผู้ สาเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามการติดตามผู้ใช้บัณฑิต ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ตัวแทน
นักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า สถานประกอบการณ์ เมื่อนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดาเนินการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนาผลการศึกษา
มาปรับปรุงหลั กสูตรและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ ตรงตาม
ความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ และสอดคล้องกับ
กรอมมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา ผลการสารวจคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราด พบว่า
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ
2. ด้านความรู้ มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ

หลักฐาน
2.7.1.1 รายงานการศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนตราด
2.7.1.2 รายงานสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยชุมชน
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เกณฑ์การประเมิน

มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนการวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
ชุมชน ผู้ใช้งานหรือสถานประกอบการ

ผลการด่าเนินงาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา สามารถวิเคราะห์ สามารถนาความรู้
ประยุกต์ใช้ในการทางาน และการดาเนินชีวิตได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
วินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามผลการสารวจคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราด เช่น
1.โครงการวิท ยาลั ยชุ มชนตราด ร่ว มใจป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หา
ยาเสพติด ปี 2558-2559
2.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2559
3.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ปี 2559
4.กิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดปั้นฝัน ปันน้า ช่วยกันทา
เพื่อชุมชน

หลักฐาน

2.7.2.1 รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนตราด
ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2558-2559
2.7.2.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2559
2.7.2.3 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทยไม่โกง” เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราภัฏราไพพรรณี
ปีการศึกษา 2559
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มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา

ผลการด่าเนินงาน
5. โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
6. โครงการวิทยาลัยชุมชนตราด สร้างงาน สร้างอาชีพ สานฝัน ปัน
น้าใจ สู่ชุมชนบ้านปะเดา
7. โครงการพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด”

หลักฐาน
2.7.2.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนตราดปั้นฝัน ปันน้า ช่วยกันทา
เพื่อชุมชน
2.7.2.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
2.7.2.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
วิท ยาลั ยชุ มชนตราด สร้างงาน สร้างอาชี พ
สานฝัน ปันน้าใจ สู่ชุมชนบ้านปะเดา
2.7.2.7. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขา
ฉลาด”
วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
2.7.2.1 รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนตราด
ด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ ในการสนับสนุน ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทรัพยากร ด้วยการของบจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เป็น ปี 2558-2559
จานวนเงิน 50,000 บาท เมื่อดาเนินกิจกรรม ได้ขอสนับสนุนวิทยากร 2.7.2.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
จาก สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยชุมชนตราดปั้นฝัน ปันน้า ช่วยกันทา
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา และได้รับ เพื่อชุมชน
การสนับสนุนงบประมาณ จานวน 30,000 บาท จาก บริษัทเนชั่น
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มีการฝึกงานของนักศึกษาทุกคนใน
สถานฝึกงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และมี
ระดับผลการเรียนในระดับไม่น้อย
กว่า B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนนักศึกษาที่ฝึกงาน
มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ข้อ 3 และข้อ 4



6

ผลการด่าเนินงาน
มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4
และท่อท่อพีวีซีแข็งสาหรับใช้ในการเกษตร สีเทา บานหัว 4 นิ้ว
112 ท่อน น้ามูลค่า 37,408 บาท
ปีการศึกษา 2559 มีการฝึกประการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี รุ่น 1/2557

วิทยาลัยชุมชนตราดมีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามผลการสารวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราด ในการดาเนินงาน
โครงการ วิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดปั้นฝัน ปันน้า ช่วยกันทาเพื่อชุมชนและ
ความพึงพอใจจากสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มีการนาผลการประเมินการ
วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ดาเนินงานจากข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูล ซึ่งในแผนการพัฒนานักศึกษามีการวางแผนในการประสานงาน

หลักฐาน

2.7.4.1 รายงานผลการเรียนวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาการฝึกงาน

2.7.2.1 รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนตราด
ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2558-2559
2.7.2.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนตราดปั้นฝัน ปันน้า ช่วยกันทา
เพื่อชุมชน
2.7.4.1 รายงานผลการเรียนวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาการฝึกงาน
2.7.6.1 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
2.7.6.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
ผลการด่าเนินงาน
ในการพัฒนาการดาเนินงานในรอบปี ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น การจัดหาวิทยากรที่มีความ
ต่อไป
หลากหลายเพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การขอสนับสนุนงบประมาณ รวมไปถึงการส่งโครงการเข้าร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีการเตรียมความพร้อมให้กับ
วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อปรับพื้น
นักศึกษาเพื่อให้สามารถศึกษาใน
ฐานความรู้ ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา โดยเริ่มจา
ระดับอนุปริญญา และนักศึกษาที่เข้า การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ผู้เรียนทั้ง 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
สู่กระบวนการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อนาผล
ดังกล่าวจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม แจ้งกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
ในชั้นปีที่หนึ่งรายบุคคลไม่ต่ากว่า
การสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับคุณวุฒิ และวัยวุฒิของนักศึกษา
2.00

หลักฐาน
ปีการศึกษา 2559

2.7.7.1 รายงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559
2.7.7.2 ผลการเรียนของนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลด่าเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

7

7

5

บรรลุ

60

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลด่าเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

7

7

5

บรรลุ

ผลด่าเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

