
๑

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา



๒

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙

องคประกอบท่ี ๑ การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ตัวบงชี้ ๑.๑
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน วิทยาเขตยะลาทําการเปดการ
เรียนการสอนท้ังหมด ๘ หลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตองนําผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร ท้ัง ๘ หลักสูตรมารวมและหารดวยจํานวนหลีกสูตร ๘ หลักสูตร

รายงานผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร

ตัวบงชี้ ๑.๒
อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

วิทยาเขตยะลา ปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ยังคงมี
จํานวน ๑ คน หารดวยจํานวนอาจารยท้ังหมดท้ังสถาบัน คือ ๖๒.๕ คน ซึ่ง
จํานวนหารมีจํานวนมาก จึงทําใหผลคะแนนการประเมินนั้น มีคาคะแนนเทาเดิม
ดังนั้นวิทยาเขตยะลา ในตัวบงชี้ดังกลาวตัวบงชี้ ๑.๒ การเพ่ิมคะแนนจึงตองมี
การเปดรับสมัครอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน และสงเสริมอาจารยใน
วิทยาเขตลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน

รายงานขอมูลพ้ืนฐานอาจารยประจําสถาบัน

ตัวบงชี้ ๑.๓
อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

วิทยาเขตยะลา ควรเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน โดย
สนับสนุนใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ของวิทยาเขตยะลา
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน จากเดิม ๘ คน เปน ๑๐ คน และ
จํานวนหารลดลงเปน ๖๒.๕ คน จึงทําใหคะแนนประเมินวิทยาเขตยะลา เพ่ิมข้ึน
จาก ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปน ๑.๓๓ คะแนน เพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตการ
ดําเนินการดังกลาวนั้น วิทยาเขตยะลา ควรผลักดันสงเสริมอาจารยเรง
ดําเนินการขอรับตําแหนงทางวิชาการใหเพ่ิมข้ึน อาจจะมีนโยบายสนับสนุน
สงเสริม สรางแรงจูงใจในการขอรับตําแหนงทางวิชาการ

รายงานขอมูลพ้ืนฐานอาจารยประจําสถาบัน



๓

องคประกอบท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใช
ชีวิตแกนักศึกษา

วิทยาเขตยะลา จะตองมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดาน
การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยการแตงตั้งบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีดานการบริการนักศึกษา แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา และผูชวยท่ี
ปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามสาขา
ตางๆ และจัดเตรียมสถานท่ีรองรับการเขารับการปรึกษาของนักศึกษา หรือ
พัฒนาคิดคนระบบการใหคําปรึกษาผานทางระบบโซเชียลมีเดีย (facebook)
เพ่ือความทันสมัยและกาวทันยุคปจจุบันตลอดจนจัดเก็บรายละเอียดการรับ
คําปรึกษาของนักศึกษา เปนระเบียนการรับการใหคําปรึกษาของนักศึกษา ใน
เกณฑตัวบงชี้นั้นไดระบุวาตองใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษา

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการนักศึกษา
การแนะแนวใหคําปรึกษา และบริการขอมูล
ความรูแกนักศึกษา

๒. คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาและผูชวย
อาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๓. รูปภาพหอง/เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา

๔. สมุดบันทึก/รองรอยการใหคําปรึกษา
๕. Facebook งานกิจการนักศึกษา
๖. รูปภาพศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

และเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา
๗. รูปภาพศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา

และเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา
๘. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

ปการศึกษา ๒๕๕๙
เกณฑขอท่ี ๒
มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ี ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็ม

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการใหขอมูลของหนวยงานท่ี
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา โดยหนวยงานตางๆ ในหนวยงานจะตองคอยสนับสนุนการดําเนินงาน

๑. รายงานโครงการสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม
วิชาการนานาชาติ

๒. รายงานโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะ



๔

องคประกอบท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา เพ่ือประโยชนสูงสุดของนักศึกษา ท้ังจัดขอมูลทางสื่อตางๆใหนักศึกษาไดรับรู
- โครงการตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษามีความรูเก่ียวกับ

หลักสูตรท้ังในเวลา และนอกเวลา นอกเวลาคือ อาจจะเชิญวิทยากรมา
บรรยายใหความรูแกนักศึกษา และนอกเวลาคือ อาจจะพานักศึกษาได
ออกไปศึกษาดูงานนอกสถาบัน เชน โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา โครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการอบรม
วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบื้องตน BTC เปนตน

- ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการใหบริการงานวิชาการทหาร
เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการเรียนวิชาทหารของกําลัง
สํารองในชั้นสัญญาบัตร ไดศึกษาตอในระดับ ชั้นปท่ี ๔-๕ รวมถึงการ
ผอนผันการคัดเลือกทหารกองประจําการในแตละป ทุกจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาอยางเต็มท่ีและลาออกจาการเรียน
กลางคัน

- จัดบริการดานกองทุน ประกาศทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดี แตขาดทุนทรัพย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการมอบมุน
การศึกษาในกิจกรรมวันไหวครู มีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
จํานวน ๕ ทุนการศึกษา

วิทยาศาสตรการกีฬา
๓. รายงานโครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙

๔. รายงานโครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
ข้ันความรูเบื้องตน BTC

๕. รายงานเก่ียวกับการใหบริการทางการทหาร การ
ผอนผันทหาร

๖. รายงานการใหบริการทางดานทุนการศึกษา
๗. บอรดประกาศฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ

พิเศษ เชน รูปภาพบอรด
๘. ภาพการเขาแถวตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห
๙. Facebook
๑๐.เว็ปไซตสถาบัน



๕

องคประกอบท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

- การจัดบริการใหขอมูลขาวสารของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
อาจจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และเขาถึงนักศึกษาท่ีสุด  เชน เสียงตาม
สาย การเขาแถวในตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห การติดประกาศตางๆ
Facebook และเว็ปไซตสถาบัน

เกณฑขอท่ี ๓
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน
เม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา เพ่ือใหความรูแกนักศึกษาเตรียม
ความพรอมกอนนักศึกษาจบการศึกษา

๑. รายงานโครงการปจฉิมเทศนักศึกษาใหมป
การศึกษา ๒๕๕๙

เกณฑขอท่ี ๔
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการ
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เกณฑตัวบงชี้ท่ี ๔
ของตัวบงชี้ ๑.๔ กรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะแกการรายงานในป
การศึกษา ๒๕๕๙ วา แบบประเมินท่ีใชในการประเมินเกณฑดังกลาวนั้นไม
ถูกตอง ดังนั้น ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอท่ี ๑-๓ ตามแบบฟอรมการ
ประเมินใหมตามท่ีสถาบันสวนการกําหนด

๑. แบบประเมินความพึงพอใจในการใหคําปรึกษา
การแนะแนวดานการใชชีวิต และการดารเขาสู
อาชีพแกนักศึกษา

๒. โครงการทุกโครงการท่ีระบุในเกณฑขอ ๒ จะตอง
มีผลการประเมิน ๓.๕๑

๓. โครงการปจฉิมนิเทศจะตองมีผลประเมิน
อยูท่ี ๓.๕๑

เกณฑขอท่ี ๕
นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงให
ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ

จากการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม ท้ัง ๓ ขอ ฝายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ จะตองเรียกประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของมาประชุม เพ่ือทราบ
ถึงผลการประเมินคุณภาพ ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ประเมินท่ีมีระดับการประเมินท่ีต่ํา ตลอดจนติดตามผลจากการประเมินจาก ป

๑. บันทึกขอความเชิญประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ในตัวบงชี้ ๑.๔

๒. รายงานการประชุมท่ีมีวาระการเสนอผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการ
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องคประกอบท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

คาดหวังของนักศึกษา การศึกษา ๒๕๕๘ วาไดดําเนินการไปแลวหรือยัง เพราะกรรมการประเมิน
จะตองสอบถามและขอผลการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล ป
ท่ีผานมา วาฝายไดดําเนินการหรือไม ถาไมดําเนินการ เกณฑการประเมินขอท่ี
๕ ถือวา ไมผาน เพราะไมมีการพัฒนา

จัดบริการ
๓. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการการ

ใหคําปรึกษา และการใหขอมูล

เกณฑขอท่ี ๖
ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในแก
ศิษยเกา

วิทยาเขตยะลา ควรจัดพ้ืนท่ีในการใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษย
เกา โดยกําหนดวิธีการใหความรูท่ีชัดเจนข้ึน อาจจะจัดโครงการเพ่ือพบปะศิษย
เกา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และรับทราบขาวความเคลื่อนไหวของสถาบัน เพราะ
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเกณฑตัวบงชี้ดังกลาว ใชรายงานโครงการวันคลาย
สถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา แตเม่ือดูรายละเอียดโครงการ มา
สามารถระบุไดเลยวาท่ีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา เพราะการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาว ไมมีศิษยเกาเขารวม สถาบันควรจัดตั้งสมาคมศิษย
เกาข้ึนอยางจริงจังเพ่ือประโยชนสูงสุดของวิทยาเขตยะลา จะไดรับในอนาคต

๑. รายงานโครงการวันคลายสถาปนาสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา

๒. web site สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา



๗

องคประกอบท่ี ๑ ตัวบงฃ้ี ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

๑. ฝายกิจการนักศึกษา แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา โดยมีอาจารยในงานกิจกรรมนักศึกษาในคณะวิชาเปนกรรมการ
มีนักศึกษาจากองคการนักศึกษา และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
เปนกรรมการรวม

๒. งานกิจกรรมนักศึกษา จัดพิมพบันทึกขอความเชิญประชุม ผูท่ีเก่ียวของกับ
งานกิจกรรมนักศึกษา และองคการนักศึกษา ตัวแทนสโมสรนักศึกษาท้ัง ๓
คณะวิชา เพ่ือรวมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยนําขอเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมท้ังหมดใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ และขอเสนอแนะจาก
กรรมการมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให
สอดคลองการดําเนินงานในเกณฑตัวบงช้ีท่ี ๔ ตามแบบฟอรมการพัฒนา
ปรับปรุง

๓. เลขานุการสรุปรายงานสรุปจากมติท่ีประชุมจากการประชุม เพ่ือรวมจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ใหครบ ๕ ดาน วามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางในแผน โดยจดรายงานการประชุม สรุปผลโดยละเอียดท้ังการ
พูดคุย การกําหนดกิจกรรม/โครงการตางๆ

๑. แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา

๒. บันทึกขอความเชิญประชุมผูท่ีเก่ียวของกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา

๓. รายงานการประชุม และมติท่ีประชุม เพ่ือ
กําหนดการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนกิจกรรม
นักศึกษา

๔. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘

เกณฑขอท่ี ๒
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
ดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
กําหนด โดยสถาบัน

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแตละประเภทให
ครบถวนท้ัง ๕ ประเภท
๑. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีกําหนดโดยสถาบัน

๑) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูนํานักศึกษา

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และผูนํานักศึกษา

๓. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริม



๘

องคประกอบท่ี ๑ ตัวบงฃ้ี ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา

สิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

๒) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)
๒. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ

๑) รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน (พลบดีเกมส)
๒) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)
๓. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม

๑) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม)
๔. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

๑) รายงานโครงการวันไหวครู
๒) รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสานสัมพันธฉันทพ่ีนอง
๓) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
๕. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

๑) รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรมศาสนา
๒) รายงานโครงการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต

“รายรําปนจักสีลัต”
๓) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

การเรียนรูท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)

๔. รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน
(พลบดีเกมส)

๕. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการ
เรียนรูท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดาน
กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)

๖. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการ
เรียนรูท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา
สิ่งแวดลอม)

๗. รายงานโครงการวันไหวครู
๘. รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสาน

สัมพันธฉันทพ่ีนอง
๙. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการ

เรียนรูท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดาน
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)

๑๐.รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา

๑๑. รายงานโครงการอนุรักษ สืบสานและพัฒนา



๙

องคประกอบท่ี ๑ ตัวบงฃ้ี ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต “รายรําปนจัก
สีลัต”

๑๒. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมการ
เรียนรูท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

เกณฑขอท่ี ๓
จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
จะตองดําเนินการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา แก
นักศึกษาในสถาบัน เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เลมรายงานโครงการ
จะตองมีเอกสารท่ีแสดงวามีการจัดกิจกรรมท่ีใหความรูการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีชัดเจน ถามีกําหนดการตองระบุกําหนดการท่ีมีชวงเวลาของการให
ความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา

๑. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหมีเรื่องประกันคุณภาพ

- รูปภาพประกอบ
- กําหนดการ

เกณฑขอท่ี ๔
ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมครบทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยูในแผนการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม/
โครงการจะตองมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมทุก
กิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ซึ่งผล
การประเมินดังกลาวนั้นตองนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินจากปการศึกษา ๒๕๕๘ มาเปรียบเทียบการดําเนินงานวาการ
ดําเนินงานป ๒๕๕๙ นั้นมีการพัฒนาจาก ๒๕๕๘ อยางไร สําหรับขอเสนอแนะ
การดําเนินงานและผลการประเมินจากป ๒๕๕๙ นั้น เก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล

๑. รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรม

๒. แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ท้ัง ๕ ดาน ของแตละโครงการท่ีอยูในแผนการ
จัดกิจกรรม ๕ ดาน



๑๐

องคประกอบท่ี ๑ ตัวบงฃ้ี ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

สําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป
เกณฑขอท่ี ๕
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกดาน เชน กําหนดไว ๕
โครงการ ทําไปก่ีโครงการบรรลุหรือไม

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

เกณฑขอท่ี ๖
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา

ฝายกิจการนักศึกษา จะตองนําผลการประเมินจากปการศึกษา ๒๕๕๘ มา
ปรับปรุงแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ และผลการประเมินป
การศึกษา ๒๕๕๙ นําไปจัดทํา SWOT เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานและจัดทํา
เปนแผนกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานการรายงานผลกับผูกรรมการประเมินนั้น คือ
แผนกิจกรรมนักศึกษา  ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘ เพราะกรรมการประเมิน
ตองการดูวา จากการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีผานมานั้น สถาบัน
ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงอะไรบาง และนําผลการประเมินมา
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการทําแผนกิจกรรมนักศึกษา ๒๕๕๙ หรือไม
ปรับปรุงพัฒนาเรื่อง กิจกรรมอะไร โครงการอะไร และประโยชนท่ีไดรับ
คือ อะไร

๑. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
๒. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙



๑๑

องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ในเกณฑการประเมินนั้น สถาบันตองมี
การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก อยางเชน ระบบสืบคนงานวิจัย
มีฐานขอมูลของงานวิจัย วิทยาเขตยะลายังไมมีระบบเพ่ือการคนควางานวิจัย ซึ่ง
คณะกรรมการประเมินการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เสนอแนะให
ปรับปรุง และดําเนินการเพ่ิมเติม รวมท้ังศูนยวิทยบริการควรมีสถานท่ีใหนักวิจัย
สามารถเขารับการคนหาขอมูลวิจัย

๑. ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย
๒. ภาพถายอาคารวิทยบริการ

(สวนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย)
๓. ภาพถายจุดบริการคอมพิวเตอรใหบริการ

การสืบคนขอมูลงานวิจัย

เกณฑขอท่ี ๒
สนับสุนนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในประเด็นตอไปนี้

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงาน
สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสุนนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. วิทยาเขตยะลา ควรจัดใหมีหองสําหรับนักวิจัยสามารถเขาไปสืบคนขอมูล
และผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาการดําเนินงานวิจัยของตนเอง
- หองงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ

ชนมพรรษา
- คําสั่งผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานวิจัยและพัฒนา

ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา
๒. ศูนยวิทยบริการ ควรจัดพ้ืนท่ีสําหรับนักวิจัยสามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลใน
การดําเนินงานวิจัย
- พ้ืนท่ีบริการในสวนของการสืบคนขอมูลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย

๓. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
๔. กิจกรมรมวิชาการท่ีสงเสรอมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค วิทยาเขตยะลาโดย
ฝายวิชาการไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ

๑. ภาพถายหองงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

๒. คําสั่งผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา

๓. พ้ืนท่ีบริการในสวนของการสืบคนขอมูล
งานวิจัยสําหรับนักวิจัย

๔. รายงานโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ

๕. รายงานโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งท่ี ๒



๑๒

องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

นานาชาติ และในปการศึกษา ๒๕๕๙ งานวิจัยและพัฒนาจะตองประสานงานกับ
ฝายวิชาการ ในการเขารวมในโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งท่ี ๒ เพ่ือนํา
งานวิจัยของสถาบันไปเผยแพรสูสาธารณะชน

เกณฑขอท่ี ๓
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

วิทยาเขตยะลา จะตองสงเสริมบุคลากรในสถาบันจัดทํางานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพ่ือสรางองคความรู แนวคิด และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาองคกร
ของตนเอง และหนวยงานท่ีสนใจ และจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพ่ือเปนทุน
วิจัยใหแกบุคลากรในสถาบัน โดยจัดสรรงบประมาณใหแก 3 คณะวิชา และ
หนวยงานในสถาบัน จากการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาเขตยะลา
มีคาคะแนนการประเมินตนเอง อยูท่ี ๐.๕๓ ซึ่งอยูในระดับท่ีต่ํา เนื่องจากจํานวน
เงินวิจัยท่ีไดรับในระดับคณะนั้นต่ํา วิทยาเขตยะลาควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมจํานวนงบประมาณทุนอุดหนุนให
เพ่ิมข้ึน เชน วช. ศอ.บต. สมาคมปนจักสีลัตแหงประเทศไทย หนวยงานทาง
ราชการตางๆ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ นั้นมีการขอรับทุนอุดหนนุจาก
ภายนอกจํานวนมาก จึงทําใหคาคะแนนการประเมินในเกณฑตัวบงชี้ท่ี ๒.๒
นั้นสูง มิใชรองบประมาณการจัดสรรจากหนวยงานเพียงอยางเดียว

๑. คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

๒. คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐

๓. ประกาศทุนอุดหนุน



๑๓

องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๔
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสุนนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

วิทยาเขตยะลา จัดสรรงบประมาณแกนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัย
เพ่ือมีผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และสนับสนุน
อาจารยเขารวมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งจัด
ข้ึนทุกป ซึ่งงานวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทํา
โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคข้ึนทุกป ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน)
จากเงินรายไดประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้
คาจางเหมาแปลภาษา ออกแบบ จัดทําโปสเตอร และสื่อการนําเสนอผลงาน

- ระดับชาติ ๓ เรื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท
- ระดับนานาชาติ ๘ เรื่อง ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

๑. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

เกณฑขอท่ี ๕
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย
มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน

วิทยาเขตยะลา ควรตระหนักและเห็นความสําคัญของผูท่ีทําผลงานวิจัย
ใหกับวิทยาเขตยะลา เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหแก
อาจารยท่ีมีผลงานวิจัย อาจจะมีการคัดเลือกนักวิจัยดีเดน หรือนักวิจัยหนาใหม
ไฟแรง และมอบประกาศนียบัตร โลนักวิจัยดีเดน เงินรางวัล หรืออ่ืนๆ ก็ไดเพ่ือ
สรางขวัญกําลังใจในการทําวิจัยตอไป

๑. ประกาศนีบัตรนักวิจัยดีเดน/นักวิจัยหนาใหม
ไฟแรง

๒. โลรางวัล
๓. ภาพถายกิจกรรมมอบเงินรางวัล

เกณฑขอท่ี ๖
มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ

วิทยาเขตยะลา ควรจัดทําระบบและกลไก เพ่ือชวยนักวิจัย ในเรื่องการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน โดยใช

๑. ข้ันตอนการขอรับบริการ
๒. ประกาศของสถาบัน เรื่องการคุมครองสิทธิ



๑๔

องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

ประกาศของสถาบันการพลศึกษาในเรื่อง การคุมครองสิทธิผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนวิทยาเขตยะลา
จะตองมีการรับใหคําปรึกษาทางทรัพยสินทางปญญา โดยผูเชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย และจัดทําคูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกนักวิจัย

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันการ
พลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ภาพการใหคําปรึกษาทรัพยสินทางปญญา
๔. ภาพการสงตอขอขอมูลคําปรึกษา
๕. คูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตร



๑๕

องคประกอบท่ี ๓ ตัวบงฃ้ี ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการการ
บริการวิชาการ ไมใชคําสั่งแตงตั้งผูดําเนินงานใน “โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
สรางสังคมใหมีสุขภาพด”ี ตองแยกออกจากกัน คือ จะตองแตงตั้งคําสั่งบริการ
วิชาการเพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบการบริการวิชาการแกสังคม กอนการประชุมเพ่ือ
กําหนดชุมชนเปาหมายกอนออกบริการวิชาการ จากการแตงตั้งคําสั่ง
ผูรับผิดชอบ

หลังจากการแตงตั้งคําสั่งแตงตั้งการบริการวิชาการแกสังคม ครบท้ัง ๓ คณะ
วิชา ตามเกณฑตัวบงชี้ระบุ จะตองมีการเรียกประชุมคณะกรรมการท้ังหมด เพ่ือ
รวมกันกําหนดชุมชนเปาหมาย แลวสรุปรายงานการประชุมอยางละเอียด
ชัดเจน

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชนท่ีมี
อาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอยรอยละ 5
ของอาจารยท้ังหมดในคณะ

๒. รายงานการประชุมการกําหนดชุมชนหรือองคกร
เปาหมายการใหบริการวิชาการ

เกณฑขอท่ี ๒
จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก
ชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ ๑

หลังจากการประชุมคณะกรรมการการบริการวิชาการแกสังคมเสร็จสิ้น และได
กําหนดชุมชนเปามายตามมติการประชุม นั้น จะตองดําเนินการเรียกตัวแทน
ชุมชนท่ีสถาบันกําหนด ประชุมรวมเพ่ือกําหนดชนิดกีฬา รูปแบบการบริการ
วิชาการ เพ่ือหาขอสรุป แลวสรุปรายงานการประชุมอยางละเอียด ชัดเจน

๑. รายงานการประชุมโดยมีตัวแทนจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย มีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมการใหบริการวิชาการ

๒. แผนบริการวิชาการ
เกณฑขอท่ี ๓
ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา
และมีความเข็มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏ
ชัดเจน

องคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง คือ สิ่งท่ีสถาบันออก
บริการวิชาการแกชุมชนเปาหมาย โดยการนํากีฬา หรือกิจกรรมไปบริการแก
ชุมชนนั้นๆ ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดนําในกิจกรรมท่ีสถาบันออกไปบริการ
วิชาการใหเกิดประโยชนชุมชนตนเอง ถือวาชุมชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยการสานตอกิจกรรมจนทําใหชุมนนั้นเขมแข็ง เชน สถาบันออกบริการ

๑. รายงานโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางสังคม
ใหมีสุขภาพดี

๒. รายงานสรุปผลท่ีชุมชนหรือองคการเปาหมาย
ไดนําสิ่งท่ีวิทยาเขตยะลา ไดนําไปบริการวิชาการ
นําไปใชหรือประยุกตใชจนเกิดประโยชนกลับสู



๑๖

องคประกอบท่ี ๓ ตัวบงฃ้ี ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

วิชาการแกชุมชน ในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดยะลา เรื่อง การเตนแอโรบิค มวย
ไทย โดยสถาบันจัดทําหนังสือขอความรวมมือกับคายมวยแหงหนึ่ง เพ่ือรวม
กิจกรรมและถายทอดศิลปะมวยไทยท่ีถูกตอง ออกไปบริการวิชาการพรอมกัน
ถายทอดการเตนแอโรบิค มวยไทยแกนักเรียน และครูภายในโรงเรียน หลังจาก
การบริการวิชาการเสร็จสิ้นนั้น โรงเรียนไดนําการเตนแอโรบิคมวยไทย ไปใชใน
การออกกําลังกายหนาเสาธงทุกเชา นั้น การท่ีโรงเรียนไดนําความรูจากการ
บริการวิชาการไปใชประโยชน ถือวาเปนชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

เกณฑขอท่ี ๔
ชุมชนหรือองคการปาหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

สถาบันตองมีการติดตามหลังจาการออกบริการวิชาการ และรายงานผลท่ีเกิด
ข้ึนกับชุมชนภายหลังการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หรือ สิ่งท่ี
แสดงผลลัพธท่ีชุมชนเปาหมายไดรับ จากการออกบริการวิชาการ เชน วิทยาเขต
ยะลา  ออกบริการวิชาการเรื่องการเตนแอโรบิคมวยไทย แกนักเรียนนักเรียน
อาจารย ไดนําแอโรบิคมวยไทยนําไปแขงขัน หรือใชประโยชนในการเรียนการ
สอน อาจมีการดําเนินงานติดตามโดยวิธการตางๆ เพ่ือใหรับทราบถึงการ
ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน การเขารวมพูดคุยกับบุคลากรใน
ชุมชนเปาหมาย ซักถามถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการออกบริการวิชาการ และจด
บันทึกรายงานการพูดคุยใหชัดเจน

๑. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนงานบริการ
วิชาการแกชุมชน ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒. บันทึกรายงานการพูดคุยกับชุมชนเปาหมาย

เกณฑขอท่ี ๕
สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

ในการออกไปบริการวิชาแกชุมชนเปาหมายในปการศึกษา ๒๕๕๙ ผูรับผิดชอบ
ในการออกไปบริการวิชาการจะตองประสานหนวยงานภายนอกเพ่ือออกไป
บริการวิชาการพรอมกัน เชน ปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตยะลา ออกไปบริการ

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



๑๗

องคประกอบท่ี ๓ ตัวบงฃ้ี ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

องคการเปาหมาย วิชาการแกสังคมเก่ียวกับการเตนแอโรบิค มวยไทย แกนักศึกษาโรงเรียนแหง
หนึ่งในจังหวัดยะลา วิทยาเขตยะลา ไดจัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห
นักศึกษาวิทยาลับพยาบาล เพ่ือขอนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเขารวมตรวจ
สุขภาพของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน หรือขออนุเคราะหบุคลากรจากคายมวย
ในจังหวัดยะลา เขารวมอธิบายการตอสูดวยมวยไทยแบบมวยไทยแท เพ่ือให
นักเรียนไดรับความรูท่ีถูกตอง หรือ ปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตยะลาอาจจะ
เปลี่ยนชนิดกีฬาในการออกบริการวิชากร เปนกีฬาปนจักสีลัต

เกณฑขอท่ี ๖
ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน
บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา รอย
ละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ

- ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชน
ท่ีมีอาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอย
รอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดในคณะ



๑๘

องคประกอบท่ี ๔ ตัวบงฃ้ี ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๑. คําสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

เกณฑขอท่ี ๒
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผน

งานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
จะตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานของงานอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือรวมจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงช้ีความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ซ่ึงตัวช้ีวัดตัวบงช้ีท่ีกําหนดนั้น
จะมีการประเมินความสําเร็จในเกณฑขอท่ี ๔ (ตัวอยางดังแนบ) โดยจัดทํา
รายงานสรุปมติท่ีประชุมอยางละเอียด (แผนงานจะตองนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต)

๑. บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการการ
ดําเนินงานงานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

๒. รายงานสรุปวาระการประชุม
๓. แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

เกณฑขอท่ี ๓
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เม่ือกําหนดแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแลวนั้น
ก็ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว จากนั้นจะตองมีการกํากับ
ติดตามวาการดําเนินงานโครงการท่ีอยูในแผนนั้นไดจัดโครงการหรือยัง การ
ติดตามนั้นอาจจะมีการกํากับติดตามจากการเรียกประชุมคณะกรรมการการ
ดําเนินงานโครงการ หรืออาจจะอยูในวาระการประชุมของฝายกิจการนักศึกษา
และจะตองจดรายงานการประชุมท่ีชัดเจน และระบุถึงเรื่องการติดตามโครงการ
ท่ีอยูในแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. รายงานสรุปวาระการประชุมกํากับติดตามใหมี
การดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

เกณฑขอท่ี ๔
ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัด

โครงการทุกโครงการท่ีมีอยูในแผนงานทํานุบํารุงฯ นั้นจะตองมีการ
ประเมินผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกโครงการ ตลอดจนจัดทํา

๑. รายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน



๑๙

องคประกอบท่ี ๔ ตัวบงฃ้ี ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับตัวบงชี้ท่ีสถาบันกําหนด กําหนดวัตถุประสงค
ก่ีขอ และตัวบงชี้ก่ีขอ ประสบความสําเร็จหรือไม

เกณฑขอท่ี ๕
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประเมินคุณภาพไดใหขอเสนอแนะการประเมินตัวบงชี้ ๔.๑ คือ
“การนําผลการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไปใชบูรณาการกับการ
เรียนการสอน” ฉะนั้นปการศึกษา ๒๕๕๙ จะตองนําผลการจัดกิจกรรมดังกลาว
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน และปรับปรุงแผนพัฒนาใหม เพ่ือใชตอบ
กรรมการประเมินในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือกรรมการจะตรวจการดําเนินการวา
วิทยาเขตยะลามีการพัฒนาตามขอเสนอแนะหรือไม

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จะตองนําผลการ
ประเมินจากเกณฑขอท่ี ๔ ท่ีมาจากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีมีอยูใน
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาจัดทําแผนพัฒนาการปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป

๑. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา
๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง

๒. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา
๒๕๕๙

เกณฑขอท่ี ๖
เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

วิทยาเขตยะลา จะตองมีการนํากิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพรตอสาธารณะชน ยกตัวอยางเชน นําการแสดง
ปนจักสีลัตไปแสดงตามงานตางๆ ตามคําขอเชิญจากหนวยงานภายนอก สิ่งท่ีเรา
ตองเก็บเปนหลักฐานในการตอบงานประกันคุณภาพ คือ หนังสืออนุเคราะหการ

ตัวอยางหลักฐาน
๑. หนังสืออนุเคราะหการแสดง
๒. ภาพถายตางๆ ท่ีบงบอกถึงการเผยแพรการนํา
ศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพรสูสาธารณะชน



๒๐

องคประกอบท่ี ๔ ตัวบงฃ้ี ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

แสดงจากหนวยงานตางๆ รูปภาพประกอบท่ีเห็นปรากฏชัดเจน หรือนําการ
แสดงศิลปะตางๆ ท่ีวิทยาเขตยะลาไดนําปนจักสีลัตไปแขงขัน ท้ังในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ก็ตองเก็บหลักฐานดังท่ีกลาวมาข้ันตน เชนกัน

เกณฑขอท่ี ๗
กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

ตามขอเสนอแนะกรรมการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๕๘ กรรมการไดแนะนําเปน
แนวทางเสริม คือ ควรดําเนินการอยางตอเนื่องเปนจุดเนนของวิทยาเขตยะลา
ในการพัฒนาไปสูการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับ
ระดับชาติ คือ ปนจักสีลัต



๒๑

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๑
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT
กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไป สูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัว
บงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองมีการจัดทํา SWOT และนําผลจาก
การวิเคราะหมาพัฒนาแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน เพ่ือ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใชในการ
บริหารงานราชการ และกิจการของสถาบันใหเกิดการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามกรอบระยะเวลา ตลอดจนตองมีการกํากับ ติดตาม การจัดทํา
รายงานการใชเงิน พรอมสรุปผลการใชจายเงิน รายงานตอผูบริหาร และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาตลอดจนนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิทยาเขตมาปรับปรุงแกไขตอไป

- รายงานโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห
SWOT (อาจจะเปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนมาเพ่ือ
ดําเนินโครงการทบทวน)

- ยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา

- แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

- แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
วิทยาเขตยะลา

เกณฑขอท่ี ๒
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา งานการเงินและและบัญชี จะตองมีการ
วิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร ท้ัง
๘ หลักสูตรท่ีเปกสอนในวิทยาเขตยะลา ท้ังคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ

๑. รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙



๒๒

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของกา
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน

คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
โดยการวิเคราะหดังนี้
๑. ทุกหลักสูตรวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยโดยใชขอมูลการวิเคราะหดังนี้

- เงินเดือน
- คาใชจายดานการฝกอบรม
- คาใชจายในการเดินทาง
- คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาใชสอยอ่ืน
- คาเสื่อมราคา
- คาใชจายอ่ืนงบกลาง (คารักษาฯ-การศึกษาบุตร)

นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหรายหัวในการผลิตบัณฑิตนักศึกษาตอหลักสูตร
๒. ตองวิเคราะหโอกาสแขงขันของหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันในสถาบันอ่ืนๆ ตามประเด็นดังนี้

- การมีงานทํา
- ความพึงพอใจของนายจาง
- อัตราเงินเดือน



๒๓

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

- ความตองการตลาดแรงงาน
- ตนทุนการผลิตนักศึกษา

จากขอมูลดังกลาวจะตองมีการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของการเงินและบัญชี
ระดับวิทยาเขต งานการเงินระดับคณะวิชา  งานแผนและงบประมาณ ท้ังใน
ระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา ฝายวิชาการ

เกณฑขอท่ี ๓
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไม
สามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง อาจจะการจัดทํามีระบบกลไก การควบคุม ความเสี่ยง หรือวิธีการใดก็ไดใน
การกํากับติดตามบรหิารความเสี่ยง หรือแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของทุกหนวยงาน ตั้งแตคณะวิชา สํานักงานรองอธิการบดี และศูนยกีฬา
เพ่ือความเปนเลิศ /อาจจะกําหนดเปนโครงการบริหารความเสี่ยงแลวมา
ดําเนินการวิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยงท้ังสถาบันก็ได จากนั้นจะตองจัดทําหนังสือ
เชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเขาประชุม เพ่ือชี้แจงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และไดวิเคราะหความเสี่ยงความเสี่ยงตามประเด็น
ยุทธศาสตร และสรุปเปนแผนบริหารความเสี่ยงจากผลวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ตลอดจนดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงาน และนําผลการควบคุมความ
เสี่ยงรายงานตอผูบริหารสถาบัน และคณะกรรมการวิทยาเขต

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
- สรุปมติท่ีประชุมกรรมการวิทยาเขต



๒๔

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

เกณฑขอท่ี ๔
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองมีการดําเนินงานใน
การบริหารงานสถาบันฯ ดวยหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการตอบแทน (Responsiveness)
๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๕. หลักความโปรงใส (Transparency)
๖. หลักการมีสวนรวม (Participation)
๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
๘. หลักนิติธรรม (Rule of law)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus oriented)

๑. รายงานผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล

เกณฑขอท่ี ๕
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนให ทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ

จากการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะวา หนวยงานในวิทยาเขตยะลาควร
ดําเนินการจัดการความรูใหเร็วข้ึน ควรดําเนินการตั้งแตตนปการศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยงานบริหาร ฝายบริหาร จะตองมี
ระบบกลไกการจัดการความรู และดําเนินงานตามท่ีระบบกําหนดทุกประการ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม
การจัดการความรู

๒. แผนการจัดการความรู ของทุกหนวยงาน
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู

ของทุกหนวยงาน



๒๕

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

และตองสนับสนุนใหทุกหนวยงานของวิทยาเขต ประกอบดวย สํานักงานรอง
อธิการบดี ศูนยกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ คณะวิชาท้ัง ๓ คณะวิชา จัดทําการ
จัดการความรูภายใตบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน ตลอดจนนําผลการ
จัดการความรูมาเผยแพร เพ่ือบุคลากรสามารถนํามาใชในการทํางาน และการใช
ชีวิตประจําวันได

๔. รายงานองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรู
๕. หลักฐานการเผยแพรองคความรูท่ีไดของ

ทุกหนวยงาน

เกณฑขอท่ี ๖
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะเกณฑขอท่ี ๖ วา ควรแยกแผนบริหาร
บุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ควรจัดทําแผนบริหารบุคลากร และ
แผนพัฒนาบุคลากร อาจจะมีการทําการสอบถามความตองการของอาจารยและ
บุคลากรฝายสนับสนุน เพ่ือนํามาใชในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบัน
บริหารงานและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด

๑. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา

๒. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปการศึกษา
๒๕๕๙

๓. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา
๒๕๕๙

เกณฑขอท่ี ๗
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ตองมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของทุกระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา
และระดับวิทยาเขต ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของรอง

๑. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบัน

๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา



๒๖

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงฃ้ี ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตยะลา
๑. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ

มีดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ของ สกอ. อีกท้ังสามารถสะทอนมุมมองการบริหารจัดการท้ังปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพ มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร

๒. มีการตรวจสอบคุณภาพ มีการจัดทํารายงานประจําป (SAR)
ท้ังระดับหลักสูตร/ระดับคณะ โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๓. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายใน มีการนําผล
การประเมิน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพรายงานท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต คณะผูบริหาร และอาจารยทุกคนไดรับทราบ
และนําจุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาหารือกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานผลการพัฒนา และมีการติดตามผลการพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะหลังสิ้นปการศึกษาเพ่ือนํามารายงานในรายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปถัดไป

๓. ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗
๕. โครงสรางรายงานผลการดําเนินงาน

ของเจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา

ฉบับรายงานท่ีเก่ียวของกับการรายงานผลการ
ประเมิน

๗. โครงการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา



๒๗

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงชี้ ๕.๒ ผลการ
บริหารงานของคณะ

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ผลการดําเนินงานของคณะนั้น สามารถจะสะทอนไดวา วิทยาเขตไดมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน สนับสนุนการจัดการการเรียนการ
สอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะวิชา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวบงชี้นําผลการรายงานตนเองของระดับคณะ
วิชา ท้ัง ๓ คณะวิชามารวม และหารดวยจํานวนคณะท่ีเปดสอน คือ ๓
คณะวิชา ผลคะแนนท่ีไดคือผลคะแนนของตัวบงชี้ ๕.๒



๒๘

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะตอง
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไก โดยมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน ท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามองคประกอบ โดยมีการติดตามผูรับผิดชอบตัวบงชี้
ตามคําสั่งผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับวิทยาเขต และมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ ๆ และรายงานผลการดําเนินงาน โดยหัวหนางานประกัน
คุณภาพ รวมกับเจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ เปนผูประสานการดําเนินงาน
และรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ ใหสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานและ
การประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑. คูมือการประกันคุณภาพกรศึกษาภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะวิชา

๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตัวบงชี้

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร

๔. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับคณะวิชา

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนด
ในขอ ๑ และรายงานผลการติดตาม
ใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา

งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตยะลา ตองแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหเปนไปตามระบบของงานประกันคุณภาพ
ตามเกณฑการประเมิน เพ่ือชวยกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ
การรายงานผลการติดตาม ใหคณะกรรมการวิทยาเขตรับทราบ ตามวาระของ
การเขาท่ีประชุมกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการพัฒนาใหกับวิทยาเขตยะลา

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙

๒. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา



๒๙

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิด
ผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

วิทยาเขตยะลา จะตองมีการจัดอาจารยผูสอนจัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
หองคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน และหองสมุด และมีงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะวิชา ใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และคณะวิชา วิทยาเขตควรมีระบบสารสนเทศท่ีใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใชในการบริหาร
จัดการขอมูลของวิทยาเขต ท่ีสามารถเชื่อมตอขอมูลเพ่ือสงไปยังระบบ CHE QA
Online ของสกอ. และตองมีระบบฐานขอมูลท่ีใชรวมกันท้ังวิทยาเขต ไดแก
ฐานขอมูลดานบุคลากร ดานการเงินและบัญชี ดานแผนและงบประมาณ
งานวิจัยและพัฒนา ในสวนของประกาศทุนวิจัย ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร
เปนตน

๑. เว็ปไซตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
www.ipeyala.ac.th

๒. ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะวิชา ศูนยวิทยบริการ

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

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
คณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองนําผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
และทุกคณะวิชา เสนอตอคณะกรรมการวิทยาเขต ในการประชุมกรรมการวิทยา
เขตรับทราบถึงผลการประเมินในวาระเพ่ือพิจารณา

๑. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง

หลังจาการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
คณะวิขาท่ีผานการประชุมกรรมการวิทยาเขต แลวนั้น วิทยาเขตยะลา ตองนํา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปการศึกษา 255๙ และปการศึกษา ๒๕๕๘
ในระดับคณะวิชา และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการวิทยาเขต มาจัดทํา

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)

2. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๙



๓๐

องคประกอบท่ี ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ

การดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมีผลการประเมิน
หลักสูตร และระดับคณะวิชา เพ่ิมข้ึนในทุกหลักสูตร ละคณะวิชา

๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๘

๔. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

๖. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี ๑ การกํากับติดตาม

วิทยาเขตยะลา ตองมีผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑการประเมินทุกหลักสูตร ๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙


