
แผนการดําเนินงานตามองคประกอบ/ตัวบงช้ีระดับวิทยาเขต

งานประกันคุณภาพการศกึษา
ฝายวจิัยและประกันคุณภาพการศกึษา
สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตยะลา



คํานํา

การดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน และเพ่ือการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จากการประชุมรวมกันของ
ผูบริหาร ของวิทยาเขตยะลา ไดใหขอเสนอแนะและใหเรงดําเนินการ ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดมีการประชุมหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ คณะวิชา และวิทยา
เขต ตลอดจนการประชุมของหัวหนากลุมงานทุกฝาย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของทุกกลุมงาน ซึ่งผานการ
ประชุมของผูชวยอธิการบดี ฯ ของแตละฝายมาแลว นั้น

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปขอมูลการดําเนินงานผูรับผิดชอบตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ในระดับวิทยาเขต
ตามรายละเอียด ซึ่งมีตัวอยางเอกสารหลักฐาน และเครื่องมือตาง ๆ อยางกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา



การดําเนินงานตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ ระดับวิทยาเขต
องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต

องคประกอบ/ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน การดําเนินงานท่ีตอบสนองเกณฑ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  จํานวน ๕ ตัวบงช้ี
1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ี
สถาบันรับผิดชอบ

๑. รายงานผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร นางปรีญาพัชญ บุญหาญ

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง ๐ - ๕

๒. รายงานขอมูลพ้ืนฐานอาจารยประจําสถาบัน นายณธพล  ทองธนภัทร
นายรพี  แหละหลีหมีน

1.3 อาจารยประจําคณะ
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง ๐ - ๕

๓. รายงานขอมูลพ้ืนฐานอาจารยประจําสถาบัน นางอุทัยวรรณ  ศิลาพัฒน

๑.๔ การบริการนักศึกษาปริญญาตรี ๑. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษา

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการนักศึกษาการแนะแนวใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลความรูแกนักศึกษา

๒. คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและผูชวยอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙

๓. รูปภาพหอง/เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา
๔. สมุดบันทึก/รองรอยการใหคําปรึกษา
๕. Facebook งานกิจการนักศึกษา
๖. รูปภาพศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา
๗. รูปภาพศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา และเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา
๘. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวธัญญารัตน  แสงสวาง
ผศ.จุฬาลักษณ  สุริยพัฒนพงศ
วาท่ีรอยตรีปณณวิชญ  เดนสุมิตร
ผศ.นพดล  อาษา
นายธีรวุฒิ  ชูหวาน
นางกนกวรรณ  คูณเรือง
นายวรยุทธ ชัยเจริญสมบัติ
นางสาวธัญญารัตน  แสงสวาง



องคประกอบ/ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน การดําเนินงานท่ีตอบสนองเกณฑ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ี ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา

๑. รายงานโครงการสงเสริมอาจารยเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
๒. รายงานโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๓. รายงานโครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๔. รายงานโครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบื้องตน BTC
๕. รายงานเก่ียวกับการใหบริการทางการทหาร การผอนผันทหาร
๖. รายงานการใหบริการทางดานทุนการศึกษา
๗. บอรดประกาศฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เชน รูปภาพบอรด
๘. ภาพการเขาแถวตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห
๙. Facebook
๑๐. เว็ปไซตสถาบัน

๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

๑. รายงานโครงการปจฉิมเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๙ นางสาวธัญญารัตน  แสงสวาง

๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ การ
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓..๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

๑. แบบประเมินความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการแนะแนวดานการใชชีวิต
และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา

๒. โครงการทุกโครงการท่ีระบุในเกณฑขอ ๒ จะตองมีผลการประเมิน ๓.๕๑
๓. โครงการปจฉิมนิเทศจะตองมีผลประเมินอยูท่ี ๓.๕๑

นางสาวธัญญารัตน  แสงสวาง
ผศ.จุฬาลักษณ  สุริยพัฒนพงศ
วาท่ีรอยตรีปณณวิชญ  เดนสมุิตร
ผศ.นพดล  อาษา
นายธีรวุฒิ  ชูหวาน
นางกนกวรรณ  คูณเรือง
นายวรยุทธ ชัยเจริญสมบัติ
นางสาวธัญญารัตน  แสงสวาง

๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงให
ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

๑. บันทึกขอความเชิญประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของในตัวบงช้ี ๑.๔
๒. รายงานการประชุมท่ีมีวาระการเสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรม

นักศึกษาและการจัดบริการ
๓. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการการใหคําปรึกษา และการให

ขอมูล
๖. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา

๑. รายงานโครงการวันคลายสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
๒. web site สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา



องคประกอบ/ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน การดําเนินงานท่ีตอบสนองเกณฑ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

๑. แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
๒. บันทึกขอความเชิญประชุมผูท่ีเก่ียวของกับงานกิจกรรมนักศึกษา
๓. รายงานการประชุม และมติท่ีประชุม เพ่ือกําหนดการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทํา

แผนกิจกรรมนักศึกษา
๔. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
ดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปน้ีใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีกําหนด
โดยสถาบัน

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา สิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูนํานักศึกษา
๓. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสรมิการเรียนรูท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)
๔. รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน (พลบดีเกมส)
๕. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)
๖. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม)
๗. รายงานโครงการวันไหวครู
๘. รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสานสัมพันธฉันทพ่ีนอง
๙. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
๑๐. รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรมศาสนา
๑๑. รายงานโครงการอนุรักษ สืบสานและพัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต

“รายรําปนจักสีลัต”
๑๒. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา



องคประกอบ/ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน การดําเนินงานท่ีตอบสนองเกณฑ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

๑. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหมีเรื่องประกันคุณภาพ

- รูปภาพประกอบ/กําหนดการ

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา

๔. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป

๑. รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
๒. แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท้ัง ๕ ดาน ของแตละ

โครงการท่ีอยูในแผนการจัดกิจกรรม ๕ ดาน

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา

๑. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
๒. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา



องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย
องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย จํานวน ๓ ตัวบงชี้

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

๑. ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย
๒. ภาพถายอาคารวิทยบริการ (สวนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย)
๓. ภาพถายจุดบริการคอมพิวเตอรใหบริการการสืบคนขอมูลงานวิจัย

นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๒. สนับสุนนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค
หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสุนนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

๑. ภาพถายหองงานวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา

๒. คําสั่งผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา

๓. พ้ืนท่ีบริการในสวนของการสืบคนขอมูล
งานวิจัยสําหรับนักวิจัย

๔. รายงานโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ

๕. รายงานโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งท่ี ๒

นายซัยนุบดิน  จินตรา

ผศ.ณัฐวิภา  กองแสง
นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๓. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

๑. คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศทุนอุดหนุน

นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสุนนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

๑. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มี
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน

๑. ประกาศนีบัตรนักวิจัยดีเดน/นักวิจัยหนาใหมไฟแรง
๒. โลรางวัล
๓. ภาพถายกิจกรรมมอบเงินรางวัล

นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๖. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง
สิทธของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

๑. ข้ันตอนการขอรับบริการ
๒. ประกาศของสถาบัน เรื่องการคุมครองสิทธิผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ภาพการใหคําปรึกษาทรัพยสินทางปญญา
๔. ภาพการสงตอขอขอมูลคําปรึกษา
๕. คูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

๑. สัญญาอุดหนุนวิจัย
๒. สําเนาโครงการวิจัย/โครงการวิจัยในช้ันเรียน

นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํานักวิจัย

๑. รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ
๒. Proceedings

ผศ.ณัฐวิภา  กองแสง
นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นายธณพล  ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายซัยนุบดิน  จินตรา



องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ จํานวน ๑ ตัวบงช้ี คือ
๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชนท่ีมีอาจารยทุกคณะมีสวนรวม
อยางนอยรอยละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดในคณะ

๒. รายงานการประชุมการกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายการใหบริการ
วิชาการ

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน

๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก
ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑

๑. รายงานการประชุมโดยมตีัวแทนจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย มีสวนรวม
ในการกําหนดกิจกรรมการใหบริการวิชาการ

๒. แผนบริการวิชาการ

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน

๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา
และมีความเข็มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน ๑. รายงานโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางสังคม ใหมีสุขภาพดี

๒. รายงานสรุปผลท่ีชุมชนหรือองคการเปาหมาย  ไดนําสิ่งท่ีวิทยาเขตยะลา ได
นําไปบริการวิชาการ นําไปใชหรือประยุกตใชจนเกิดประโยชนกลับสูชุมชน
หรือองคการเปาหมาย

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน

๔. ชุมชนหรือองคการปาหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง

๑. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนงานบริการ
วิชาการแกชุมชน ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒. บันทึกรายงานการพูดคุยกับชุมชนเปาหมาย

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน

๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย

๑. หนังสือขอความอนุเคราะห
๒. หนังสือตอบรับ
๓. หนังสือความรวมมือกับองคกรภายนอก (MOU)

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๖. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
๒ โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา รอย
ละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ีตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชน
ท่ีมีอาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอย
รอยละ ๕ ของอาจารยท้ังหมดในคณะ

นายคเชษฐ  ปุรัษกาณจน
นายสุพจน  แกวออน



องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑ ตัวบงช้ี คือ

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑. คําสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน

๑. บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานงานอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรม

๒. รายงานสรุปวาระการประชุม
๓. แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. รายงานสรุปวาระการประชุมกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. รายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง

๒. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา๒๕๕๙

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

ตัวอยางหลักฐาน
๑. หนังสืออนุเคราะหการแสดง
๒. ภาพถายตางๆ ท่ีบงบอกถึงการเผยแพรการนําศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร

สูสาธารณะชน

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร

๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรบัในระดับชาติ

๑. เอกสารแสดงการสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
หรือ ผลงานท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติ เชน เกียรติบัตร วุฒิบัตร

นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นางสาวกษมน  รุงโรจนรังสรร



องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ

องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ จํานวน ๒ ตัวบงชี้
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การกํากับติดตาม ผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน

๑. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห
SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไป สู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัว
บงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ

๑. รายงานโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห SWOT (อาจจะเปนโครงการท่ี
จัดทําข้ึนมาเพ่ือดําเนินโครงการทบทวน)

๒. ยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
๓. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตวิทยาเขตยะลา

นางจุฑาทิพย  ทองฉิม
ผศ.อนงค  แตงออน
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
ผศ.สิทธิศักดิ์  บุญหาญ
นางสาวนภัสภรณ สังขะกุล
นายรพี แหละหลีหมีน
นายณัฐ มะแน็ง
นางสาวสุภาวดี  จอดนาค

๒. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแขงขัน

๑. รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ นางสาวนภัสภรณ สังขะกุล
นางอัญชลี รังสีโกศัย
ผศ.อนงค  แตงออน
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
ผศ.สิทธิศักดิ์  บุญหาญ
ผศ.ศิริพร  มยะกุล
นางสาวชุติกาญจน ครุฑบิน
นางสาวรัชนี สังสกุล
นางสาวปฤษฐา  พิศาลวัชรินทร
นางสาวกัลยา  วรพันธ
นางสาวภัทราณี  รัตนมณี
นายซัยนุบดิน  จินตรา

๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ี

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปรีชา  จันทรประดิษฐ
นางจุฑาทิพย  ทองฉิม



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๔. สรุปมติท่ีประชุมกรรมการวิทยาเขต

๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

๑. รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล นางสุภา  ทับทิมแดง
วาท่ีรอยตรีนิรันดร  บุญยิ่ง
นายสุริยัณย  หัวหิน
ดร.พิทักษ  ทิพยวารี
นางสาวเปายียะ  เดนสุมิตร
นางสาวทิพยวดี  กิจถาวร
นายวินัย  แกวนอย
นางสาวเสาวลักษณ เศรษฐอรวรรณ

๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนให ทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการจัดการความรู
๒. แผนการจัดการความรู ของทุกหนวยงาน
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของทุกหนวยงาน
๔. รายงานองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรู
๕. หลักฐานการเผยแพรองคความรูท่ีไดของทุกหนวยงาน

นางอุทัยวรรณ ศิลาพัฒน
วาท่ี ร.ต.นิรันดร  บุญยิ่ง
นายสุริยัณย  หัวหิน
ดร.พิทักษ  ทิพยวารี
นายนักรบ  ทองแดง
นางสุภา  ทับทิมแดง
นางจุฬามณี  ทองโภชน

๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

๑. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
๒. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๕๙

นางอุทัยวรรณ ศิลาพัฒน
วาท่ี ร.ต.นิรันดร  บุญยิ่ง
นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ  ทิพยวารี
นายนักรบ  ทองแดง
นางสุภา  ทับทิมแดง
นายนรินทร  แตงออน



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ผศ.จุฬาลักษณ  สุริยพัฒนพงศ
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายสฤษเดช  แซมมณี
นางสาวเสาวลักษณ เศรษฐอรวรรณ

๗. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี
สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

๑. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบัน

๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา

๒๕๕๗
๕. โครงสรางรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ

การศึกษา
๖. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลาฉบับรายงานท่ีเก่ียวของ

กับการรายงานผลการประเมิน
๗. โครงการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  มยะกุล
นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายณธพล ทองธนภัทร
นางศุปรีญา  สิทธิกุล
ผศ.สิทธิศักดิ์  บุญหาญ
นางสาววรากร แซภู
นางสาวสุภาวดี จอดนาค
นางกุลนิดา  สายนุย
นายสฤษเดช แซมมณี
นางสาวศศิพัชร  เอ่ียวเจริญ
นายยะหยา  สะมะแอ
นางสาวกัลยา  วรพันธ
นางสาวภัทราณี  รัตนมณี
นางสาวปฤษฐา  พิศาลวัชรินทร
นายซัยนุบดิน  จินตรา



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
๕.๒ ผลการบริหารงาน

ของคณะ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ ๑. รายงานผลคะแนนการประเมินระดับคณะของทุกคณะ วาท่ีรอยตรีนิรันดร  บุญยิ่ง

นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ  ทิพยวารี
นางสาวเปายียะ  เดนสุมิตร
นางสาวทิพยวดี กิจถาวร
นายวินัย  แกวนอย

๕.๓ ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และคณะ

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

๑. คูมือการประกันคุณภาพกรศึกษาภายใน  พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะวิชา
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร
๔. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตวับงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะวิชา

นางศรีวรรณ  เสนพงษ
นายณธพล ทองธนภัทร
นางศุปรีญา  สิทธิกุล
วาท่ีรอยตรีปณณวิชญ  เดนสุมิตร
ผศ.สิทธิศักดิ์ บุญหาญ
นางสาวกุลนิดา  สายนุย
นายสฤษเดช แซมมณี
นางสาววรากร แซภู
นางสาวสุภาวดี  จอดนาค
นางสาวกัลยา  วรพันธ
นางสาวภัทรณี  รัตนมณี
นางสาวปฤษฐา  พิศาลวัชรินทร
นายซัยนุบดิน  จินตรา
ผ.ศ.อนงค  แตงออน
นางศุปรีญา  สิทธิกุล
นางสาวศศิพัชร  เอ่ียวเจริญ

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ ๑ และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณา

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๒. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ

๑. เว็ปไซตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาwww.ipeyala.ac.th
๒. ภาพถายหองเรยีน หองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะวิชา

ศูนยวิทยบริการ
๓. คําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ี
ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

๑. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา



องคประกอบ/ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชาทุกหลักสูตร ปการศึกษา๒๕๕๘
๔. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี ๑ การกํากับติดตาม

๑. ทุกหลักสูตรผานการประเมินองคประกอบท่ี ๑ การกํากับติดตาม
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙




