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องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

(สกอ.) ภาวะผู้นาของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้

ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยชุมชนคือ คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน สภาวิ ทยาลัยชุมชนและผู้อานวยการวิทยาลัย
ชุมชน หากสภาวิทยาลัยชุมชน และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นาที่ดีมีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมรักความก้าวหน้าดูแ ลบุคลากร
อย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกากับดูแ ลติดตามผลการดาเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนไปในทิศทางที่ถูกต้องจะทาให้วิทยาลัยชุมชนเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
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สภาวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดได้ทาตามอานาจหน้าที่ของ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตาม สภาที่ได้กาหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
นโยบายของคณะกรรมการ
ระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนอย่างครบถ้วน
พ.ศ.2546 จานวน 15 ข้อ และพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2558 จานวน 11 ข้อ อย่างครบถ้วนโดยมีการกาหนด
นโยบาย กากับติดตาม ดูแล ให้คาปรึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยและของผู้อานวยการในด้านการบริหารงาน
บริหารบุคคล เป็นต้น
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สภาวิทยาลัยชุมชนมีการประเมิน วิทยาลัยชุมชนตราดมีการดาเนินงานภายใต้การดูแลของสภา
7.1.2.1 รายงานผลการประเมินตนเองของ
ตนเองตามหลั ก เกณฑ์ที่ ก าหนด วิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่การ กาหนดนโยบาย การกากับติดตาม ให้
สภาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ล่วงหน้า
คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตรง
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นสภาวิทยาลัยชุมชนจึงต้องมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งละจากการ
ทางานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลใน การนาผลที่ได้
ประเมินตนเองไปปรับปรุงในการดาเนินงาน ของสภาวิทยาลัยต่อไป

7.1.1.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ.2546
7.1.1.2 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ.2558
7.1.1.3 สรุปรายงานการปฏิบัติงานสภาวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2559
7.1.1.4 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2559
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เกณฑ์การประเมิน
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี
วิ สั ย ทั ศ น์ ก าหนดทิ ศ ทางการ
บ ริ ห า ร ง า น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นโยบายของสภาวิท ยาลัย มี การ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดั บ
และเป็ น ผู้ นาในการวางแผนกล
ยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการมีการมองอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่
อนาคต โดยวิธีการนาเอาระบบการวางแผนมาใช้ ในการวางแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ การวางโครงสร้างการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาวิทยาลัยวิและมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ในวิทยาลัย

หลักฐาน
7.1.1.4 รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2559
7.1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ปี 2557 - 2560
7.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7.1.3.3 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7.1.3.4 โครงสร้างการบริหารงาน



ผู้อานวยการวิทยาลัยชุม ชนมีการ
ก ากั บ ติ ดตาม และใ ช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนและประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามที่มอบหมาย

ผู้อานวยการได้มีการติดตามการทางานของบุคลากรไม่ว่าจะเป็น
การทางานตามกรอบภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
งานโครงการ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและให้เกิดประโยชน์กับ
วิทยาลัยชุมชน โดยมีการสรุปผลการดาเนินงานที่ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอ ต่อผู้อานวยการ ผู้อานวยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1.ในด้านการจัดการเรีย นการสอนในหลักสูตรอนุปริญญาได้ใช้ระบบ
ทะเบียนออนไลน์ เข้ามาบริหารจัดการโดยผู้อานวยการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลตารางสอน ตารางเรียนตารางการใช้ห้องเรียน
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียน

7.1.1.3 สรุปรายงานการปฏิบัติงานสภาวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีการศึกษา 2559
7.1.4.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2559
7.1.4.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2560
7.1.4.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2559
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เกณฑ์การประเมิน

ผู้ อ านวย การวิ ท ย าลั ย ชุ ม ชน
ถ่ า ย ท อ ดค ว าม รู้ แล ะ พั ฒ น า
ผู้ร่วมงานเพื่อให้ สามารถทางาน
บรรลุวัต ถุประสงค์ข องวิท ยาลั ย
ชุมชนเต็มตามศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผลการเรียนของผู้เรีย น การประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่ ออาจารย์
ผู้สอน ทาให้นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรีย นการสอนให้มี
คุณภาพต่อไป
2.ในด้านงบประมาณ มีระบบ GFMIS ที่ผู้อานวยการสามารถเข้าถึง
การใช้จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ทาให้มีข้อมูลใน
การกากับ ควบคุม และตรวจสอบ ทาให้ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

7.1.4.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2559
7.1.4.5 การใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
กากับติดตามตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
ด้านระบบ GFMIS
7.1.4.6 การใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ด้านโครงการการ
จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้าน
ระบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

ผู้อานวยการได้มีการนานโยบายที่ได้รับมาจากสภาวิทยาลัยชุมชน
ตราด มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร ในวิทยาลัยเพื่อนาไปพัฒนางานหรือ
ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย ในการประชุมบุคลากรจะมีการ
ติดตาม กากับ ตรวจสอบการทางานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และทุกครั้งที่ทีมงานและลงดาเนินกิจกรรมใดๆ ต้องมีการ
ประชุมรายงานความก้าวหน้า นัดหมาย ตระเตรียมเพื่อให้งานทุกงาน
ลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์

7.1.5.1 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่
3/2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560
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ผู้ อ านวย การวิ ท ย าลั ย ชุ ม ชน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
โด ย ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
วิทยาลัยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้อานวยการมีการเปิดเผยและให้ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุก 7.1.6.1 รายงานการบริหารงานตามหลัก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของผู้มี ธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของสานักงาน
ส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการในการมี คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน
ในการดาเนินงานของวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์และ มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้อานวยการ ทาหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2546 มีการนานโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ของ
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุ มชน) ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัดตราดมาจัดทาแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนตราด พ.ศ. 2557 – 2560 และ พ.ศ. 2558 – 2562
โดยมีการวางเป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิผลใน
การดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ2557
และ 2558 จัดให้มีกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มี
การติดตาม ประเมินผลงานเป็นระยะ นาผลการดาเนินงานรายงานต่อ
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทุกครั้งที่มีการประชุมรับฟังนโยบายและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อนามาสู่
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้วิทยาลัยชุมชนตราดมีผล
การปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เป็นแบบอย่างและเป็นที่
ยอมรับในวิทยาลัยชุมชนด้วยกัน โดยเน้นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
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ผลการดาเนินงาน
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้อานวยการ ทาหน้าที่ในการบริหาร
ราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี โดยใช้การบริหารงานแบบ
การทางานเป็นทีม มีการประชุมกลุ่มใหญ่ ประชุมกลุ่มย่อยในทุกระดับ
การบริหารงาน มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้
บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนตราดมีการปฏิบัติราชการตามแนวที่ดี โดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ เหมาะสม
กับบุคลากร เหมาะสมกับชุมชนที่เป็นผู้รับบริการการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราดทุกครั้ง
ด้านรายงานการใช้จ่ายงาบประมาณ รายงานเงินคงเหลือ รายงานเงิน
รายได้สถานศึกษา รายงานการใช้หลักสูตรต่าง ๆ รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน ฯลฯ เพื่อนาข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
วิทยาลัยมาพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้อานวยการ ทาหน้าที่
ให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด มีการกากั บ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยให้ทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้ทันเวลา และมีคุณภาพ ปฏิบัติงานตอบสนองชุมชนที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่างตามหลักการ พันธกิจ และเอกลักษณ์
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ของวิทยาลัยชุมชนตราด สามารถทาให้ชุมชนในจังหวัดตราดมีความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการขอรับการบริการการจัดการศึกษาในทุก
รูปแบบทั้งการจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตร
ในการโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้อานวยการมีการส่งเสริม
ให้วิทยาลัยชุมชนตราดแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ด้วยการ
ให้บริการทางการศึกษาในทุกรูปแบบ ทุกสถานที่ตามความต้องการของ
ชุมชน ไม่กาหนดอายุ วุฒิการศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด
ทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลตามเป้าหมาย
เกิดผลสูงกว่าความคาดหวัง ทาให้วิทยาลัยชุมชนตราดเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
และระดับประเทศ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้อานวยการมีกระบวนการ
ดาเนินงานที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถอธิบายและชี้แจงข้อสงสัย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ไม่เคยถูกร้องเรียนใน
ทุกเรื่อง การทางานไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการทุก
ขั้นตอน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกาหนด ประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมาย
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้อานวยการสร้างการทางาน
เป็นทีม และช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด
มีการกระจายการทางานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้าง
กระบวนการร่วมรับรู้ ความเข้าใจร่วม และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เพื่อนาการมีส่วนร่วมลงสู่ชุมชน และสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทาให้นักศึกษา
ผู้ฝึกอบรม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะผู้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ผู้อานวยการ สามารถ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน) ใน
ด้านการเงิน พัสดุ การลา การไปราชการ ฯลฯ เป็นการถ่ายโอนอานาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่
ส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดทาแผนผังโครงสร้างการบริหารงานภายใน
วิทยาลัยชุมชนตราด โดยมีการกระจายการทางานด้วยรองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน มีการกาหนดการ
ทางานเป็นขั้นตอน เน้นการกระจายอานาจ โดยผู้อานวยการเป็นผู้ที่
ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลการทางาน และนาผลการประเมิน
มาพูดคุย ประชุม เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นการมอบ
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อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่
บุคลากรทุกภาคส่วนในวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพในผลการดาเนินงานที่ดี
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้อานวยการ ปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามวิถีของข้าราชการ
ที่ต้องทาหน้าที่บริการประชาชน วิทยาลัยชุมชนตราด ทาหน้าที่ใน
การบริการชุมชนด้านการให้การศึกษาจึงไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นประชาชนทุกคนใน
จังหวัดตราดสามารถเข้ามารับบริการได้ตามความต้องการ ออกบริการ
ชุมชนตามสถานที่ที่ชุมชนต้องการ
9) หลักความเสมอภาค (Equity) วิทยาลัยชุมชนตราด มีเอกลักษณ์ “
เปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน” ดังนั้นการให้บริการและ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
หลักการของวิทยาลัยชุมชนคือ ใครมีความต้องการเรีย น ต้องการศึกษา
หาความรู้ ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถมาใช้บริการ
ของวิทยาลัยได้โดยไม่จากัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา จะเป็นผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา สามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบ
วิทยาลัยชุมชนได้ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคในด้าน
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ผู้อานวยการ จัดให้การดาเนินงานในวิทยาลัยชุมชนตราด ดาเนินการ
โดยมุ่งหาข้อตกลงร่วมกัน ภายในกลุ่มโดยรับฟังความเห็นทุกฝ่า ย
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สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนประเมิ น ผล
การบริหารงานของผู้อานวยการ
วิทยาลัย ชุ ม ชนด้วยหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า และมีการนา
ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงาน

ผลการดาเนินงาน
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุด้วยผล ใช้กระบวนการทาง
ปัญญามามีส่วนในการทางาน เมื่อมีการทางาน ต้องมีการประเมินผล
การทางานด้วยการถอดบทเรียน เพื่อนาไปสู่แ นวทางในการแก้ปัญหา
การพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้หลักเหตุและผลมายุติ
ประเด็นต่าง ๆ จึงเรียกว่าฉันทามติ
สภาวิทยาลัยชุมชนได้มีการกากับ ติดตาม การบริหารงานของ
ผู้อานวยการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่าตรงตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ จึงได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ของผู้อานวยการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และ
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน ด้งนี้
ผลการประเมินที่ได้
การประเมินการบริหารจัดการของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
โดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ประเมิน ได้ผลอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94)
แนวทางในการพัฒนา
เน้นให้บุคลากรของวิทยาลัยดาเนินงานในชุมชน เชิงรุก มากกว่าที่
เป็นมา โดยให้ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการ
จัดการศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพ ขยายพื้นที่ในการบริการชุมชนให้มาก
ขึ้น

หลักฐาน

7.1.7.1รายงานผลการประเมินการบริหารงาน
ผู้อานวยการโดยสภาวิทยาลัย
7.1.7.2 การนาผลการประเมินของกรรมการสภา
วิทยาลัยไปปรับปรุงการบริหารงานของ
ผู้อานวยการ
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แผนการดาเนินงาน
1.โครงการจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
2.โครงการสืบสานวัฒนธรรม
3.โครงการแปรรูปอาหาร
4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ : Special Economic Zone)
แนวทางในการพัฒนา
จัดให้มีการสารวจสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรีย นการสอน
แผนการดาเนินงาน
ของบประมาณจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการจัดซื้อ สื่อ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการจัดการเรีย นการสอน (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) รายการ
ดังต่อไปนี้
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 30 เครื่อง
2. เครื่องเสียงในห้องเรียน 2 ชุด

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิย ามศัพท์
ที่ระบุไว้
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เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

7

7

5

บรรลุ

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

7

7

5
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ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

