แผนการดําเนินงานตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ระดับวิทยาเขต

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

คํานํา
การดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพตามพันธกิจของสถาบัน และเพื่อการติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จากการประชุมรวมกันของ
ผูบริหาร ของวิทยาเขตยะลา ไดใหขอเสนอแนะและใหเรงดําเนินการ ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดมกี ารประชุมหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ คณะวิชา และวิทยา
เขต ตลอดจนการประชุมของหัวหนากลุมงานทุกฝาย เพื่อดําเนินการจัดทําคําสั่งผูรับผิดชอบตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของทุกกลุมงาน ซึ่งผานการ
ประชุมของผูชวยอธิการบดี ฯ ของแตละฝายมาแลว นั้น
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปขอมูลการดําเนินงานผูรับผิดชอบตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ในระดับวิทยาเขต
ตามรายละเอียด ซึ่งมีตัวอยางเอกสารหลักฐาน และเครื่องมือตาง ๆ อยางกวาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

การดําเนินงานตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ ระดับวิทยาเขต
องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต จํานวน ๕ ตัวบงชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารยประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่
สถาบันรับผิดชอบ
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง ๐ - ๕

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง ๐ - ๕
๑.๔ การบริการนักศึกษาปริญญาตรี ๑. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษา

๑. รายงานผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

นางปรีญาพัชญ บุญหาญ

๒. รายงานขอมูลพื้นฐานอาจารยประจําสถาบัน

นายณธพล ทองธนภัทร
นายรพี แหละหลีหมีน

๓. รายงานขอมูลพื้นฐานอาจารยประจําสถาบัน

นางอุทัยวรรณ ศิลาพัฒน

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการนักศึกษาการแนะแนวใหคําปรึกษา
และบริการขอมูลความรูแกนักศึกษา
๒. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและผูชวยอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙
๓. รูปภาพหอง/เจาหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา
๔. สมุดบันทึก/รองรอยการใหคําปรึกษา
๕. Facebook งานกิจการนักศึกษา
๖. รูปภาพศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
๗. รูปภาพศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา และเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
๘. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙

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

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

การดําเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ

๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ ใหบริการ
๑. รายงานโครงการสงเสริมอาจารยเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลา ๒. รายงานโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
๓. รายงานโครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๔. รายงานโครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเ บื้องตน BTC
๕. รายงานเกี่ยวกับการใหบริการทางการทหาร การผอนผันทหาร
๖. รายงานการใหบริการทางดานทุนการศึกษา
๗. บอรดประกาศฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เชน รูปภาพบอรด
๘. ภาพการเขาแถวตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห
๙. Facebook
๑๐. เว็ปไซตสถาบัน
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
๑. รายงานโครงการปจฉิมเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๙
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ การ ๑. แบบประเมินความพึงพอใจในการใหคําปรึกษาการแนะแนวดานการใชชีวิต
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓..๕๑ จาก
และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
คะแนนเต็ม ๕
๒. โครงการทุกโครงการที่ระบุในเกณฑขอ ๒ จะตองมีผลการประเมิน ๓.๕๑
๓. โครงการปจฉิมนิเทศจะตองมีผลประเมินอยูที่ ๓.๕๑
๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุง
๑. บันทึกขอความเชิญประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของในตัวบงชี้ ๑.๔
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงให ๒. รายงานการประชุมที่มีวาระการเสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรม
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความ
นักศึกษาและการจัดบริการ
คาดหวังของนักศึกษา
๓. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการการใหคําปรึกษา และการให
ขอมูล
๖. ให ข อมู ลและความรู ที่ เป นประโยชน ในการ ๑. รายงานโครงการวันคลายสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา
๒. web site สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

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

องคประกอบ/ตัวบงชี้
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

เกณฑการประเมิน
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ

๑. แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
๒. บันทึกขอความเชิญประชุมผูที่เกี่ยวของกับงานกิจกรรมนักศึกษา
๓. รายงานการประชุม และมติที่ประชุม เพื่อกําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทํา
แผนกิจกรรมนักศึกษา
๔. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูนํานักศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนด ๓. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการ
โดยสถาบัน
โดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
๔. รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน (พลบดีเกมส)
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา สิ่งแวดลอม ๕. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม)
๗. รายงานโครงการวันไหวครู
๘. รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสานสัมพันธฉันทพี่นอง
๙. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
๑๐. รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรมศาสนา
๑๑. รายงานโครงการอนุรักษ สืบสานและพัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต
“รายรําปนจักสีลัต”
๑๒. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

การดําเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ
๑. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหมีเรื่องประกันคุณภาพ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา

- รูปภาพประกอบ/กําหนดการ
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

๑. รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
๒. แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง ๕ ดาน ของแตละ
โครงการที่อยูในแผนการจัดกิจกรรม ๕ ดาน

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
๑. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
๒. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙

- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา
- หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา
- หัวหนางานองคการนักศึกษา
- นายกองคการนักศึกษา

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย จํานวน ๓ ตัวบงชี้
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่ ๑. ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย ๒. ภาพถายอาคารวิทยบริการ (สวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย)
หรืองานสรางสรรค
๓. ภาพถายจุดบริการคอมพิวเตอรใหบริการการสืบคนขอมูลงานวิจัย
๒. สนับสุนนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค
หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสุนนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

๑. ภาพถายหองงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา
๒. คําสั่งผูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา
๓. พื้นที่บริการในสวนของการสืบคนขอมูล
งานวิจัยสําหรับนักวิจัย
๔. รายงานโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
๕. รายงานโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งที่ ๒

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

องคประกอบ/ตัวบงชี้

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง

๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

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

๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสุนนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มี
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน
๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

๑. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

๑. ประกาศนีบัตรนักวิจัยดีเดน/นักวิจัยหนาใหมไฟแรง
๒. โลรางวัล
๓. ภาพถายกิจกรรมมอบเงินรางวัล
๑. ขัน้ ตอนการขอรับบริการ
๒. ประกาศของสถาบัน เรื่องการคุมครองสิทธิผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ภาพการใหคําปรึกษาทรัพยสินทางปญญา
๔. ภาพการสงตอขอขอมูลคําปรึกษา
๕. คูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
๑. สัญญาอุดหนุนวิจัย
๒. สําเนาโครงการวิจัย/โครงการวิจัยในชั้นเรียน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ เสนพงษ
นายซัยนุบดิน จินตรา
นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ เสนพงษ
นายซัยนุบดิน จินตรา

นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ เสนพงษ
นายซัยนุบดิน จินตรา
นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ เสนพงษ
นายซัยนุบดิน จินตรา

นางศุปรีญา สิทธิกุล
นายธณพล ทองธนภัทร
นางศรีวรรณ เสนพงษ
นายซัยนุบดิน จินตรา

องคประกอบ/ตัวบงชี้
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํานักวิจัย

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง
๑. รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ
๒. Proceedings

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

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ
๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม
๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชนที่มีอาจารยทุกคณะมีสวนรวม
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
อยางนอยรอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
๒. รายงานการประชุมการกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายการใหบริการ
วิชาการ
๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก ๑. รายงานการประชุมโดยมีตัวแทนจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย มีสวนรวม
ชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑
ในการกําหนดกิจกรรมการใหบริการวิชาการ
๒. แผนบริการวิชาการ
๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา
และมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ๑. รายงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางสังคม ใหมีสุขภาพดี
๒. รายงานสรุปผลที่ชุมชนหรือองคการเปาหมาย ไดนําสิ่งทีว่ ิทยาเขตยะลา ได
นําไปบริการวิชาการ นําไปใชหรือประยุกตใชจนเกิดประโยชนกลับสูชุมชน
หรือองคการเปาหมาย
๔. ชุมชนหรือองคการปาหมายดําเนินการพัฒนา ๑. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนงานบริการ
ตนเองอยางตอเนื่อง
วิชาการแกชุมชน ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. บันทึกรายงานการพูดคุยกับชุมชนเปาหมาย
๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือ ๑. หนังสือขอความอนุเคราะห
กับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ ๒. หนังสือตอบรับ
องคการเปาหมาย
๓. หนังสือความรวมมือกับองคกรภายนอก (MOU)

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน

นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน
นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน

นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน
นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง

๖. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชน
บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
ที่มีอาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอย
๒ โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา รอย
รอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
ละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
นายคเชษฐ ปุรัษกาณจน
นายสุพจน แกวออน

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบ/ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ
๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานอางอิง
๑. คําสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑. บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานงานอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. รายงานสรุปวาระการประชุม
๓. แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑. รายงานสรุปวาระการประชุมกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. รายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

๑. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง
๒. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา๒๕๕๙
๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง ตัวอยางหลักฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
๑. หนังสืออนุเคราะหการแสดง
๒. ภาพถายตางๆ ที่บงบอกถึงการเผยแพรการนําศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร
สูสาธารณะชน
๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
๑. เอกสารแสดงการสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือ ผลงานที่เปนที่ยอมรับระดับชาติ เชน เกียรติบัตร วุฒิบัตร

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร
นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร

นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร
นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร
นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร

นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร

นางสาวกุลนิดา สายนุย
นางสาวกษมน รุงโรจนรังสรร

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
องคประกอบ/ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ จํานวน ๒ ตัวบงชี้
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อ
๑. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห
การกํากับติดตาม ผลลัพธตามพันธ SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไป สู
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ของสถาบัน
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัว
บงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

เอกสารหลักฐานอางอิง
๑. รายงานโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห SWOT (อาจจะเปนโครงการที่
จัดทําขึ้นมาเพื่อดําเนินโครงการทบทวน)
๒. ยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
๓. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตวิทยาเขตยะลา

๒. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแขงขัน

๑. รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
เอกสารหลักฐานอางอิง
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
๔. สรุปมติทปี่ ระชุมกรรมการวิทยาเขต
ของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน ๑. รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
ทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนให ทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการจัดการความรู
๒. แผนการจัดการความรู ของทุกหนวยงาน
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของทุกหนวยงาน
๔. รายงานองคความรูที่ไดจากการจัดการความรู
๕. หลักฐานการเผยแพรองคความรูที่ไดของทุกหนวยงาน

๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

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

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

นางสุภา ทับทิมแดง
วาที่รอยตรีนิรันดร บุญยิ่ง
นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ ทิพยวารี
นางสาวเปายียะ เดนสุมิตร
นางสาวทิพยวดี กิจถาวร
นายวินัย แกวนอย
นางสาวเสาวลักษณ เศรษฐอรวรรณ
นางอุทัยวรรณ ศิลาพัฒน
วาที่ ร.ต.นิรันดร บุญยิ่ง
นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ ทิพยวารี
นายนักรบ ทองแดง
นางสุภา ทับทิมแดง
นางจุฬามณี ทองโภชน
นางอุทัยวรรณ ศิลาพัฒน
วาที่ ร.ต.นิรันดร บุญยิ่ง
นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ ทิพยวารี
นายนักรบ ทองแดง
นางสุภา ทับทิมแดง
นายนรินทร แตงออน

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

๗. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

เอกสารหลักฐานอางอิง

๑. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบัน
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา
๒๕๕๗
๕. โครงสรางรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๖. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลาฉบับรายงานที่เกี่ยวของ
กับการรายงานผลการประเมิน
๗. โครงการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

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

องคประกอบ/ตัวบงชี้
๕.๒ ผลการบริหารงาน
ของคณะ

๕.๓ ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และคณะ

เกณฑการประเมิน

เอกสารหลักฐานอางอิง

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ ๑. รายงานผลคะแนนการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

ผูรบั ผิดชอบในการดําเนินงาน

วาที่รอยตรีนิรันดร บุญยิ่ง
นายสุริยัณย หัวหิน
ดร.พิทักษ ทิพยวารี
นางสาวเปายียะ เดนสุมิตร
นางสาวทิพยวดี กิจถาวร
นายวินัย แกวนอย
๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
๑. คูมือการประกันคุณภาพกรศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗
นางศรีวรรณ เสนพงษ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให ๒. ระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะวิชา นายณธพล ทองธนภัทร
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
นางศุปรีญา สิทธิกุล
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรและคณะ
วาที่รอยตรีปณณวิชญ เดนสุมิตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร
ผศ.สิทธิศักดิ์ บุญหาญ
๔. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวกุลนิดา สายนุย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะวิชา
นายสฤษเดช แซมมณี
๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
นางสาววรากร แซภู
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และรายงาน
การศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวสุภาวดี จอดนาค
ผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อ
๒. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตาม
นางสาวกัลยา วรพันธ
พิจารณา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวภัทรณี รัตนมณี
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
๑. เว็ปไซตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาwww.ipeyala.ac.th
นางสาวปฤษฐา พิศาลวัชรินทร
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตาม
๒. ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะวิชา
นายซัยนุบดิน จินตรา
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
ศูนยวิทยบริการ
ผ.ศ.อนงค แตงออน
คณะ
๓. คําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐
นางศุปรีญา สิทธิกุล
๔. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ ๑. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตาม
นางสาวศศิพัชร เอี่ยวเจริญ
ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา

องคประกอบ/ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
๖. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ ๑ การกํากับติดตาม

เอกสารหลักฐานอางอิง

ผูรบั ผิดชอบในการดําเนินงาน

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ทุกหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชาทุกหลักสูตร ปการศึกษา๒๕๕๘
๔. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. ทุกหลักสูตรผานการประเมินองคประกอบที่ ๑ การกํากับติดตาม
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

