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องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(สกอ.) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

วิทยาลัยชุมชน ควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวนโดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนว
และการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเชนทุนกูยืมการศึกษาแหลงทุนการศึกษา
ตอแหลงทุนในการประกอบอาชีพ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
วิทยาลัยที่จําเปนและ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพในรูปแบบตางๆ วิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ
ดําเนินการตามแผนดังกลาว
 2 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
รวมทั้งการจัดบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาหรือ
ศิษยเกา

ผลการดําเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราด ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สง เสริม การเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แหงชาติ เพื่อสงเสริมผลการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา
คุ ณลั ก ษณะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ดาน และไดมีการดําเนินการตามแผน
วิทยาลัยชุมชนตราด จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการศึก ษา การใชชีวิต โดยการแตง ตั้ง อาจารยที่ป รึก ษา
ประจํา ชั้นเรียนทุก ภาคการศึก ษา เพื่อ ทําหนาที่ใหคําปรึก ษาแก
นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําในการ
แกไขปญหาดานการเรียน รวมถึงการใหคําแนะนําวิธีการปรับตัวให
อยูในสังคมอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนตราดยังจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอผูเรียนและศิษยเกา ไดแก เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ ตารางเรียน รายงานผลการเรียน
การรับ สมัครงาน การศึกษาตอ กองทุนกูยืมเพื่อ การศึก ษา จัด
กิจกรรมปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา และ
การประชุมศิษยเกา

หลักฐาน
3.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559 - 2560
3.1.1.2 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
3.1.1.3 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
3.1.1.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.2.2 คูมือการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา Home room
3.1.2.3 บันทึกการใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่
ปรึกษาภาค Home room
3.1.2.4 Website วิทยาลัยชุมชนตราด
3.1.2.5 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารจากวิทยาลัย/บอรดงานวิชาการ
3.1.2.6 การปจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาตอ
ปการศึกษา 2559
3.1.2.7 รายงานการประชุมศิษยเกา
วิทยาลัยชุมชนตราด ประจําปการศึกษา 2559
3.1.2.8 Facebook งานประชาสัมพันธ
วิทยาลัยชุมชนตราด
 3 มีการจัดกิจกรรมใหความรูและ
วิทยาลัยชุมชนตราดจัดอบรมใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับ
3.1.3.1 รายงานผลกิจกรรมการใหความรูเรื่อง
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให กั บ นั ก ศึ ก ษาในวั น ปฐมนิ เ ทศ การประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาและ
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เกณฑการประเมิน
ใหแกนักศึกษา

 4 มีการสงเสริมใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมและนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชอยางนอย 3
กิจกรรมจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปการศึกษา 2559 เพื่อใหนักศึกษา
มีความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนัก ศึกษามีสวน
รวมกับวิทยาลัยในการทํากิจกรรมตาง ๆ
วิทยาลัยชุมชนตราดสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูดานประกัน
คุณภาพการศึกษามาจัดกิจกรรมและสรางเครือขาย การประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัย
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559
2.กิจกรรมวันแม ปการศึกษา 2559
3.กิจกรรมไหวครูเชิดชูคุณธรรม ประกวดดาว– เดือน และรับนอง
ใหม ปการศึกษา 2559
4.โครงการวิทยาลัยชุมชนตราด รวมใจปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ป 2558-2559
5.กิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ป 2559
6.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ วิทยาลัยชุมชนตราด ปการศึกษา 2559
7.กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
“มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” เครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป 2559
8.กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช
9.กิจกรรมโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดปนฝน ปนน้ํา ชวยกันทํา
เพื่อชุมชน

หลักฐาน
บุคลากร
3.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559
3.1.4.2 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมวัน
แม ปการศึกษา 2559
3.1.4.3 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
กิจกรรมไหวครูเชิดชูคุณธรรม ประกวดดาว–
เดือน และรับนองใหม ปการศึกษา 2559
3.1.4.4 รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนตราด
รวมใจปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ป 2558-2559
3.1.4.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ป 2559
3.1.4.6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการกีฬา
สัมพันธวิทยาลัยชุมชนตราด ป 2559
3.1.4.7 รายงานผลการเขารวมกิจกรรม
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทย
ไมโกง” เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
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ผลการดําเนินงาน
10.กิจกรรมโครงการแหเทียนจํานําพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน
11.โครงการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
12. โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
13. โครงการวิทยาลัยชุมชนตราด สรางงาน สรางอาชีพ สานฝน
ปนน้ําใจ สูชุมชนบานปะเดา
14. โครงการพัฒนาผูเรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด”

หลักฐาน
ณ มหาวิทยาลัยราภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา
2559
3.1.4.8 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช
3.1.4.9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนตราดปนฝน ปนน้ํา ชวยกันทํา
เพื่อชุมชน
3.1.4.10 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
แหเทียนจํานําพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน
3.1.4.11 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
3.1.4.12 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
3.1.4.13 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
วิทยาลัยชุมชนตราด สรางงาน สรางอาชีพ สาน
ฝน ปนน้ําใจ สูชุมชนบานปะเดา
3.1.4.14 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาผูเรียน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด
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 5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
วิทยาลัยชุมชนตราด ดําเนินการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม 3.1.5.1 รายงานการประเมินความสําเร็จตาม
โดยใช ก ระบวนการวงจรคุ ณ ภาพ PDCA (วงจรเดมมิ่ ง ) ตาม วัตถุประสงคของแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

การดําเนินงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด 3.1.6.1 แผนการปรับปรุงและแกปญหาการ
ไดมีการนําผลการประเมิน แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุง ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําป
เพื่อพัฒนากําหนดแผนการดําเนินงานในปถัดไปอยางตอเนื่อง เพื่อให การศึกษา 2559
นักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ครบทั้ง 5 ดาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

6

6

5

บรรลุ

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

6

5

บรรลุ

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
6
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเปาหมาย

