๑

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

๒

องคประกอบที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑.๑
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ ๑.๒
อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบงชี้ ๑.๓
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙
การดําเนินงาน
ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน วิทยาเขตยะลาทําการเปดการ
เรียนการสอนทั้งหมด ๘ หลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตองนําผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร ทั้ง ๘ หลักสูตรมารวมและหารดวยจํานวนหลีกสูตร ๘ หลักสูตร
วิทยาเขตยะลา ปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ยังคงมี
จํานวน ๑ คน หารดวยจํานวนอาจารยทั้งหมดทั้งสถาบัน คือ ๖๒.๕ คน ซึ่ง
จํานวนหารมีจํานวนมาก จึงทําใหผลคะแนนการประเมินนั้น มีคาคะแนนเทาเดิม
ดังนั้นวิทยาเขตยะลา ในตัวบงชี้ดังกลาวตัวบงชี้ ๑.๒ การเพิ่มคะแนนจึงตองมี
การเปดรับสมัครอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และสงเสริมอาจารยใน
วิทยาเขตลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
วิทยาเขตยะลา ควรเพิ่มจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดย
สนับสนุนใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ของวิทยาเขตยะลา
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีจํานวนที่เพิ่มขึ้น จากเดิม ๘ คน เปน ๑๐ คน และ
จํานวนหารลดลงเปน ๖๒.๕ คน จึงทําใหคะแนนประเมินวิทยาเขตยะลา เพิ่มขึ้น
จาก ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปน ๑.๓๓ คะแนน เพิ่มขึ้นเล็กนอย แตการ
ดําเนินการดังกลาวนั้น วิทยาเขตยะลา ควรผลักดันสงเสริมอาจารยเรง
ดําเนินการขอรับตําแหนงทางวิชาการใหเพิ่มขึ้น อาจจะมีนโยบายสนับสนุน
สงเสริม สรางแรงจูงใจในการขอรับตําแหนงทางวิชาการ

เอกสารหลักฐาน
รายงานผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร
รายงานขอมูลพื้นฐานอาจารยประจําสถาบัน

รายงานขอมูลพื้นฐานอาจารยประจําสถาบัน

๓

องคประกอบที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน

เกณฑขอที่ ๑
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใช
ชีวิตแกนักศึกษา

วิทยาเขตยะลา จะตองมีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดาน
การใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยการแตงตั้งบุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ดานการบริการนักศึกษา แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และผูชวยที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามสาขา
ตางๆ และจัดเตรียมสถานที่รองรับการเขารับการปรึกษาของนักศึกษา หรือ
พัฒนาคิดคนระบบการใหคําปรึกษาผานทางระบบโซเชียลมีเดีย (facebook)
เพื่อความทันสมัยและกาวทันยุคปจจุบันตลอดจนจัดเก็บรายละเอียดการรับ
คําปรึกษาของนักศึกษา เปนระเบียนการรับการใหคําปรึกษาของนักศึกษา ใน
เกณฑตัวบงชี้นั้นไดระบุวาตองใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษา

เกณฑขอที่ ๒
มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม

เอกสารหลักฐาน

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการนักศึกษา
การแนะแนวใหคําปรึกษา และบริการขอมูล
ความรูแกนักศึกษา
๒. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและผูชวย
อาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๓. รูปภาพหอง/เจาหนาที่ใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา
๔. สมุดบันทึก/รองรอยการใหคําปรึกษา
๕. Facebook งานกิจการนักศึกษา
๖. รูปภาพศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
และเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
๗. รูปภาพศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
และเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
๘. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการใหขอมูลของหนวยงานที่
๑. รายงานโครงการสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
วิชาการนานาชาติ
นักศึกษา โดยหนวยงานตางๆ ในหนวยงานจะตองคอยสนับสนุนการดําเนินงาน ๒. รายงานโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะ

๔

องคประกอบที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

เพื่อประโยชนสูงสุดของนักศึกษา ทั้งจัดขอมูลทางสื่อตางๆใหนักศึกษาไดรับรู
- โครงการตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งในเวลา และนอกเวลา นอกเวลาคือ อาจจะเชิญวิทยากรมา
บรรยายใหความรูแกนักศึกษา และนอกเวลาคือ อาจจะพานักศึกษาได
ออกไปศึกษาดูงานนอกสถาบัน เชน โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา โครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการอบรม
วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน BTC เปนตน
- ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการใหบริการงานวิชาการทหาร
เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนวิชาทหารของกําลัง
สํารองในชั้นสัญญาบัตร ไดศึกษาตอในระดับ ชั้นปที่ ๔-๕ รวมถึงการ
ผอนผันการคัดเลือกทหารกองประจําการในแตละป ทุกจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาอยางเต็มที่และลาออกจาการเรียน
กลางคัน
- จัดบริการดานกองทุน ประกาศทุนเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี แตขาดทุนทรัพย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการมอบมุน
การศึกษาในกิจกรรมวันไหวครู มีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
จํานวน ๕ ทุนการศึกษา

วิทยาศาสตรการกีฬา
๓. รายงานโครงการเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙
๔. รายงานโครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเ บื้องตน BTC
๕. รายงานเกี่ยวกับการใหบริการทางการทหาร การ
ผอนผันทหาร
๖. รายงานการใหบริการทางดานทุนการศึกษา
๗. บอรดประกาศฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ เชน รูปภาพบอรด
๘. ภาพการเขาแถวตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห
๙. Facebook
๑๐.เว็ปไซตสถาบัน

๕

องคประกอบที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑขอที่ ๓
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
เกณฑขอที่ ๔
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการ
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕

เกณฑขอที่ ๕
นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงให
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความ

การดําเนินงาน

- การจัดบริการใหขอมูลขาวสารของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
อาจจะมีรูปแบบที่หลากหลาย และเขาถึงนักศึกษาที่สุด เชน เสียงตาม
สาย การเขาแถวในตอนเชาทุกวันพุธของสัปดาห การติดประกาศตางๆ
Facebook และเว็ปไซตสถาบัน
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา เพื่อใหความรูแกนักศึกษาเตรียม
ความพรอมกอนนักศึกษาจบการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เกณฑตัวบงชี้ที่ ๔
ของตัวบงชี้ ๑.๔ กรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะแกการรายงานในป
การศึกษา ๒๕๕๙ วา แบบประเมินที่ใชในการประเมินเกณฑดังกลาวนั้นไม
ถูกตอง ดังนั้น ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอที่ ๑-๓ ตามแบบฟอรมการ
ประเมินใหมตามที่สถาบันสวนการกําหนด

เอกสารหลักฐาน

๑. รายงานโครงการปจฉิมเทศนักศึกษาใหมป
การศึกษา ๒๕๕๙

๑. แบบประเมินความพึงพอใจในการใหคําปรึกษา
การแนะแนวดานการใชชีวิต และการดารเขาสู
อาชีพแกนักศึกษา
๒. โครงการทุกโครงการที่ระบุในเกณฑขอ ๒ จะตอง
มีผลการประเมิน ๓.๕๑
๓. โครงการปจฉิมนิเทศจะตองมีผลประเมิน
อยูที่ ๓.๕๑
จากการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม ทั้ง ๓ ขอ ฝายกิจการนักศึกษาและ ๑. บันทึกขอความเชิญประชุมบุคลากรที่เกี่ยวของ
กิจการพิเศษ จะตองเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อทราบ
ในตัวบงชี้ ๑.๔
ถึงผลการประเมินคุณภาพ ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุงผลการ ๒. รายงานการประชุมที่มีวาระการเสนอผลการ
ประเมินที่มีระดับการประเมินที่ต่ํา ตลอดจนติดตามผลจากการประเมินจาก ป
ประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการ

๖

องคประกอบที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑.๔
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาดหวังของนักศึกษา

เกณฑขอที่ ๖
ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในแก
ศิษยเกา

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

การศึกษา ๒๕๕๘ วาไดดําเนินการไปแลวหรือยัง เพราะกรรมการประเมิน
จัดบริการ
จะตองสอบถามและขอผลการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล ป ๓. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการการ
ที่ผานมา วาฝายไดดําเนินการหรือไม ถาไมดําเนินการ เกณฑการประเมินขอที่
ใหคําปรึกษา และการใหขอมูล
๕ ถือวา ไมผาน เพราะไมมีการพัฒนา
วิทยาเขตยะลา ควรจัดพื้นที่ในการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษย ๑. รายงานโครงการวันคลายสถาปนาสถาบันการ
เกา โดยกําหนดวิธีการใหความรูที่ชัดเจนขึ้น อาจจะจัดโครงการเพื่อพบปะศิษย
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา
เกา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และรับทราบขาวความเคลื่อนไหวของสถาบัน เพราะ ๒. web site สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเกณฑตัวบงชี้ดังกลาว ใชรายงานโครงการวันคลาย
สถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา แตเมื่อดูรายละเอียดโครงการ มา
สามารถระบุไดเลยวาที่กิจกรรมที่เปนประโยชนแกศิษยเกา เพราะการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาว ไมมีศิษยเกาเขารวม สถาบันควรจัดตั้งสมาคมศิษย
เกาขึ้นอยางจริงจังเพื่อประโยชนสูงสุดของวิทยาเขตยะลา จะไดรับในอนาคต

๗

องคประกอบที่ ๑ ตัวบงฃี้ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑขอที่ ๑
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

เกณฑขอที่ ๒
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
ดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
กําหนด โดยสถาบัน

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

๑. ฝายกิจการนักศึกษา แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
๑. แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษา โดยมีอาจารยในงานกิจกรรมนักศึกษาในคณะวิชาเปนกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา
มีนักศึกษาจากองคการนักศึกษา และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
๒. บันทึกขอความเชิญประชุมผูที่เกี่ยวของกับงาน
เปนกรรมการรวม
กิจกรรมนักศึกษา
๒. งานกิจกรรมนักศึกษา จัดพิมพบันทึกขอความเชิญประชุม ผูที่เกี่ยวของกับ
๓. รายงานการประชุม และมติที่ประชุม เพื่อ
งานกิจกรรมนักศึกษา และองคการนักศึกษา ตัวแทนสโมสรนักศึกษาทั้ง ๓
กําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนกิจกรรม
คณะวิชา เพื่อรวมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยนําขอเสนอแนะ
นักศึกษา
การจัดกิจกรรมทั้งหมดใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ และขอเสนอแนะจาก
๔. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
กรรมการมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให
สอดคลองการดําเนินงานในเกณฑตัวบงชี้ที่ ๔ ตามแบบฟอรมการพัฒนา
ปรับปรุง
๓. เลขานุการสรุปรายงานสรุปจากมติที่ประชุมจากการประชุม เพื่อรวมจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ใหครบ ๕ ดาน วามีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางในแผน โดยจดรายงานการประชุม สรุปผลโดยละเอียดทั้งการ
พูดคุย การกําหนดกิจกรรม/โครงการตางๆ
งานกิจกรรมนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดทําแผนการจัด ๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแตละประเภทให
ปการศึกษา ๒๕๕๙
ครบถวนทั้ง ๕ ประเภท
๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๑. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนดโดยสถาบัน
และผูนํานักศึกษา
๑) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูนํานักศึกษา
๓. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริม

๘

องคประกอบที่ ๑ ตัวบงฃี้ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
๒) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)
สิ่งแวดลอม
๒. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
๑) รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน (พลบดีเกมส)
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๒) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)
๓. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
๑) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม)
๔. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
๑) รายงานโครงการวันไหวครู
๒) รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสานสัมพันธฉันทพี่นอง
๓) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
๕. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๑) รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรมศาสนา
๒) รายงานโครงการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต
“รายรําปนจักสีลัต”
๓) รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา ๕ ดาน (ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

เอกสารหลักฐาน
การเรียนรูที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(ดานสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต)
๔. รายงานโครงการแขงขันกีฬาภายใน
(พลบดีเกมส)
๕. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนรูที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดาน
กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ)
๖. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนรูที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษา
สิ่งแวดลอม)
๗. รายงานโครงการวันไหวครู
๘. รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและสาน
สัมพันธฉันทพี่นอง
๙. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนรูที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน (ดาน
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม)
๑๐.รายงานโครงการทะนุบํารุงสงเสริมกิจกรรม
ศาสนา
๑๑. รายงานโครงการอนุรักษ สืบสานและพัฒนา

๙

องคประกอบที่ ๑ ตัวบงฃี้ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ศิลปะ และวัฒนธรรมภาคใต “รายรําปนจัก
สีลัต”
๑๒. รายงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนรูที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ๕ ดาน
(ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)
เกณฑขอที่ ๓
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ๑. รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
จะตองดําเนินการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา แก
ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหมีเรื่องประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
นักศึกษาในสถาบัน เชน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เลมรายงานโครงการ
- รูปภาพประกอบ
จะตองมีเอกสารที่แสดงวามีการจัดกิจกรรมที่ใหความรูการประกันคุณภาพ
- กําหนดการ
การศึกษา ที่ชัดเจน ถามีกําหนดการตองระบุกําหนดการที่มีชวงเวลาของการให
ความรูงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑขอที่ ๔
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการดําเนินงานโครงการ/
๑. รายงานผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
กิจกรรมครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่อยูในแผนการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรม/
ของกิจกรรม
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ โครงการจะตองมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมทุก
๒. แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน กิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งผล
ทั้ง ๕ ดาน ของแตละโครงการที่อยูในแผนการ
ครั้งตอไป
การประเมินดังกลาวนั้นตองนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการ
จัดกิจกรรม ๕ ดาน
ประเมินจากปการศึกษา ๒๕๕๘ มาเปรียบเทียบการดําเนินงานวาการ
ดําเนินงานป ๒๕๕๙ นั้นมีการพัฒนาจาก ๒๕๕๘ อยางไร สําหรับขอเสนอแนะ
การดําเนินงานและผลการประเมินจากป ๒๕๕๙ นั้น เก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล

๑๐

องคประกอบที่ ๑ ตัวบงฃี้ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑขอที่ ๕
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เกณฑขอที่ ๖
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

การดําเนินงาน
สําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกดาน เชน กําหนดไว ๕
โครงการ ทําไปกี่โครงการบรรลุหรือไม

เอกสารหลักฐาน

๑. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา จะตองนําผลการประเมินจากปการศึกษา ๒๕๕๘ มา
๑. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘
ปรับปรุงแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ และผลการประเมินป ๒. แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙
การศึกษา ๒๕๕๙ นําไปจัดทํา SWOT เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและจัดทํา
เปนแผนกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานการรายงานผลกับผูกรรมการประเมินนั้น คือ
แผนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘ เพราะกรรมการประเมิน
ตองการดูวา จากการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผานมานั้น สถาบัน
ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงอะไรบาง และนําผลการประเมินมา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการทําแผนกิจกรรมนักศึกษา ๒๕๕๙ หรือไม
ปรับปรุงพัฒนาเรื่อง กิจกรรมอะไร โครงการอะไร และประโยชนที่ไดรับ
คือ อะไร

๑๑

องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
เกณฑขอที่ ๑
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ในเกณฑการประเมินนั้น สถาบันตองมี
การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก อยางเชน ระบบสืบคนงานวิจัย
มีฐานขอมูลของงานวิจัย วิทยาเขตยะลายังไมมีระบบเพื่อการคนควางานวิจัย ซึ่ง
คณะกรรมการประเมินการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เสนอแนะให
ปรับปรุง และดําเนินการเพิ่มเติม รวมทั้งศูนยวิทยบริการควรมีสถานที่ใหนักวิจัย
สามารถเขารับการคนหาขอมูลวิจัย
เกณฑขอที่ ๒
๑. วิทยาเขตยะลา ควรจัดใหมีหองสําหรับนักวิจัยสามารถเขาไปสืบคนขอมูล
สนับสุนนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
และผูที่สามารถใหคําปรึกษาการดําเนินงานวิจัยของตนเอง
สรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงาน
ชนมพรรษา
สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ - คําสั่งผูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสุนนการวิจัย
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา
หรืองานสรางสรรค
๒. ศูนยวิทยบริการ ควรจัดพื้นที่สําหรับนักวิจัยสามารถเขาไปศึกษาหาขอมูลใน
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน การดําเนินงานวิจัย
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
- พื้นที่บริการในสวนของการสืบคนขอมูลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ ๓. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
๔. กิจกรมรมวิชาการที่สงเสรอมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค วิทยาเขตยะลาโดย
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายวิชาการไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ

เอกสารหลักฐาน

๑. ระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย
๒. ภาพถายอาคารวิทยบริการ
(สวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย)
๓. ภาพถายจุดบริการคอมพิวเตอรใหบริการ
การสืบคนขอมูลงานวิจัย
๑. ภาพถายหองงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
๒. คําสั่งผูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะวิชา
๓. พื้นที่บริการในสวนของการสืบคนขอมูล
งานวิจัยสําหรับนักวิจัย
๔. รายงานโครงการสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
๕. รายงานโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งที่ ๒

๑๒

องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)
เกณฑขอที่ ๓
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

นานาชาติ และในปการศึกษา ๒๕๕๙ งานวิจัยและพัฒนาจะตองประสานงานกับ
ฝายวิชาการ ในการเขารวมในโครงการ IPEYALA วิชาการครั้งที่ ๒ เพื่อนํา
งานวิจัยของสถาบันไปเผยแพรสูสาธารณะชน

เอกสารหลักฐาน

วิทยาเขตยะลา จะตองสงเสริมบุคลากรในสถาบันจัดทํางานวิจัย หรืองาน ๑. คําขอตั้งงบประมาณรายจาย (เงินรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรางสรรค เพื่อสรางองคความรู แนวคิด และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาองคกร
ของตนเอง และหนวยงานที่สนใจ และจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพื่อเปนทุน ๒. คําขอตัง้ งบประมาณรายจาย (เงินรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐
วิจัยใหแกบุคลากรในสถาบัน โดยจัดสรรงบประมาณใหแก 3 คณะวิชา และ
๓. ประกาศทุนอุดหนุน
หนวยงานในสถาบัน จากการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาเขตยะลา
มีคาคะแนนการประเมินตนเอง อยูที่ ๐.๕๓ ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํา เนื่องจากจํานวน
เงินวิจัยที่ไดรับในระดับคณะนั้นต่ํา วิทยาเขตยะลาควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มจํานวนงบประมาณทุนอุดหนุนให
เพิ่มขึ้น เชน วช. ศอ.บต. สมาคมปนจักสีลัตแหงประเทศไทย หนวยงานทาง
ราชการตางๆ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ นั้นมีการขอรับทุนอุดหนุนจาก
ภายนอกจํานวนมาก จึงทําใหคาคะแนนการประเมินในเกณฑตัวบงชี้ที่ ๒.๒
นั้นสูง มิใชรองบประมาณการจัดสรรจากหนวยงานเพียงอยางเดียว

๑๓

องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

การดําเนินงาน

เกณฑขอที่ ๔
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสุนนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

วิทยาเขตยะลา จัดสรรงบประมาณแกนักวิจัยในการเผยแพรผลงานวิจัย
เพื่อมีผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และสนับสนุน
อาจารยเขารวมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งจัด
ขึ้นทุกป ซึ่งงานวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทํา
โครงการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคขึ้นทุกป ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน)
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
วิทยาเขตยะลา ควรตระหนักและเห็นความสําคัญของผูที่ทําผลงานวิจัย
ใหกับวิทยาเขตยะลา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหแก
อาจารยที่มีผลงานวิจัย อาจจะมีการคัดเลือกนักวิจัยดีเดน หรือนักวิจัยหนาใหม
ไฟแรง และมอบประกาศนียบัตร โลนักวิจัยดีเดน เงินรางวัล หรืออื่นๆ ก็ไดเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจในการทําวิจัยตอไป
วิทยาเขตยะลา ควรจัดทําระบบและกลไก เพื่อชวยนักวิจัย ในเรื่องการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน โดยใช

เกณฑขอที่ ๕
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย
มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน
เกณฑขอที่ ๖
มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ

เอกสารหลักฐาน

๑. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย

๑. ประกาศนีบัตรนักวิจัยดีเดน/นักวิจัยหนาใหม
ไฟแรง
๒. โลรางวัล
๓. ภาพถายกิจกรรมมอบเงินรางวัล
๑. ขั้นตอนการขอรับบริการ
๒. ประกาศของสถาบัน เรื่องการคุมครองสิทธิ

๑๔

องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้ ๒.๑
ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ประกาศของสถาบันการพลศึกษาในเรื่อง การคุมครองสิทธิผลงานวิจัยและงาน
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันการ
สรางสรรคของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนวิทยาเขตยะลา
พลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
จะตองมีการรับใหคําปรึกษาทางทรัพยสินทางปญญา โดยผูเชี่ยวชาญดาน
๓. ภาพการใหคําปรึกษาทรัพยสินทางปญญา
งานวิจัย และจัดทําคูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่ออํานวย ๔. ภาพการสงตอขอขอมูลคําปรึกษา
ความสะดวกแกนักวิจัย
๕. คูมือการเขียนรางคําขอสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร

๑๕

องคประกอบที่ ๓ ตัวบงฃี้ ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม
เกณฑขอที่ ๑
กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ
รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

เกณฑขอที่ ๒
จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจาก
ชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑
เกณฑขอที่ ๓
ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา
และมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการการ
บริการวิชาการ ไมใชคําสั่งแตงตั้งผูดําเนินงานใน “โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สรางสังคมใหมีสุขภาพดี” ตองแยกออกจากกัน คือ จะตองแตงตั้งคําสั่งบริการ
วิชาการเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบการบริการวิชาการแกสังคม กอนการประชุมเพื่อ
กําหนดชุมชนเปาหมายกอนออกบริการวิชาการ จากการแตงตั้งคําสั่ง
ผูรับผิดชอบ
หลังจากการแตงตั้งคําสั่งแตงตั้งการบริการวิชาการแกสังคม ครบทั้ง ๓ คณะ
วิชา ตามเกณฑตัวบงชี้ระบุ จะตองมีการเรียกประชุมคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อ
รวมกันกําหนดชุมชนเปาหมาย แลวสรุปรายงานการประชุมอยางละเอียด
ชัดเจน
หลังจากการประชุมคณะกรรมการการบริการวิชาการแกสังคมเสร็จสิ้น และได
กําหนดชุมชนเปามายตามมติการประชุม นั้น จะตองดําเนินการเรียกตัวแทน
ชุมชนที่สถาบันกําหนด ประชุมรวมเพื่อกําหนดชนิดกีฬา รูปแบบการบริการ
วิชาการ เพื่อหาขอสรุป แลวสรุปรายงานการประชุมอยางละเอียด ชัดเจน
องคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง คือ สิ่งที่สถาบันออก
บริการวิชาการแกชุมชนเปาหมาย โดยการนํากีฬา หรือกิจกรรมไปบริการแก
ชุมชนนั้นๆ ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดนําในกิจกรรมที่สถาบันออกไปบริการ
วิชาการใหเกิดประโยชนชุมชนตนเอง ถือวาชุมชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยการสานตอกิจกรรมจนทําใหชุมนนั้นเขมแข็ง เชน สถาบันออกบริการ

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชนที่มี
อาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอยรอยละ 5
ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
๒. รายงานการประชุมการกําหนดชุมชนหรือองคกร
เปาหมายการใหบริการวิชาการ

๑. รายงานการประชุมโดยมีตัวแทนจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย มีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมการใหบริการวิชาการ
๒. แผนบริการวิชาการ
๑. รายงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางสังคม
ใหมีสุขภาพดี
๒. รายงานสรุปผลที่ชุมชนหรือองคการเปาหมาย
ไดนําสิ่งที่วิทยาเขตยะลา ไดนําไปบริการวิชาการ
นําไปใชหรือประยุกตใชจนเกิดประโยชนกลับสู

๑๖

องคประกอบที่ ๓ ตัวบงฃี้ ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม

การดําเนินงาน

วิชาการแกชุมชน ในโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดยะลา เรื่อง การเตนแอโรบิค มวย
ไทย โดยสถาบันจัดทําหนังสือขอความรวมมือกับคายมวยแหงหนึ่ง เพื่อรวม
กิจกรรมและถายทอดศิลปะมวยไทยที่ถูกตอง ออกไปบริการวิชาการพรอมกัน
ถายทอดการเตนแอโรบิค มวยไทยแกนักเรียน และครูภายในโรงเรียน หลังจาก
การบริการวิชาการเสร็จสิ้นนั้น โรงเรียนไดนําการเตนแอโรบิคมวยไทย ไปใชใน
การออกกําลังกายหนาเสาธงทุกเชา นั้น การที่โรงเรียนไดนําความรูจากการ
บริการวิชาการไปใชประโยชน ถือวาเปนชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เกณฑขอที่ ๔
สถาบันตองมีการติดตามหลังจาการออกบริการวิชาการ และรายงานผลที่เกิด
ชุมชนหรือองคการปาหมายดําเนินการพัฒนา ขึ้นกับชุมชนภายหลังการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หรือ สิ่งที่
ตนเองอยางตอเนื่อง
แสดงผลลัพธที่ชุมชนเปาหมายไดรับ จากการออกบริการวิชาการ เชน วิทยาเขต
ยะลา ออกบริการวิชาการเรื่องการเตนแอโรบิคมวยไทย แกนักเรียนนักเรียน
อาจารย ไดนําแอโรบิคมวยไทยนําไปแขงขัน หรือใชประโยชนในการเรียนการ
สอน อาจมีการดําเนินงานติดตามโดยวิธการตางๆ เพื่อใหรับทราบถึงการ
ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน การเขารวมพูดคุยกับบุคลากรใน
ชุมชนเปาหมาย ซักถามถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการออกบริการวิชาการ และจด
บันทึกรายงานการพูดคุยใหชัดเจน
เกณฑขอที่ ๕
ในการออกไปบริการวิชาแกชุมชนเปาหมายในปการศึกษา ๒๕๕๙ ผูรับผิดชอบ
สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับ ในการออกไปบริการวิชาการจะตองประสานหนวยงานภายนอกเพื่อออกไป
หนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
บริการวิชาการพรอมกัน เชน ปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตยะลา ออกไปบริการ

เอกสารหลักฐาน
ชุมชนหรือองคการเปาหมาย

๑. แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนงานบริการ
วิชาการแกชุมชน ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. บันทึกรายงานการพูดคุยกับชุมชนเปาหมาย

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

๑๗

องคประกอบที่ ๓ ตัวบงฃี้ ๓.๑
การบริการวิชาการแกสังคม
องคการเปาหมาย

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

วิชาการแกสังคมเกี่ยวกับการเตนแอโรบิค มวยไทย แกนักศึกษาโรงเรียนแหง
หนึ่งในจังหวัดยะลา วิทยาเขตยะลา ไดจัดทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห
นักศึกษาวิทยาลับพยาบาล เพื่อขอนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเขารวมตรวจ
สุขภาพของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน หรือขออนุเคราะหบุคลากรจากคายมวย
ในจังหวัดยะลา เขารวมอธิบายการตอสูดวยมวยไทยแบบมวยไทยแท เพื่อให
นักเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง หรือ ปการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตยะลาอาจจะ
เปลี่ยนชนิดกีฬาในการออกบริการวิชากร เปนกีฬาปนจักสีลัต
เกณฑขอที่ ๖
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริการชุมชน
ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน
ที่มีอาจารยทุกคณะมีสวนรวมอยางนอย
บริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ
รอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดในคณะ
2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวา รอย
ละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตอง
มีอาจารยมาจากทุกคณะ

๑๘

องคประกอบที่ ๔ ตัวบงฃี้ ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑขอที่ ๑
กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เกณฑขอที่ ๒
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผน
เกณฑขอที่ ๓
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑขอที่ ๔
ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัด

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะตองแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๑. คําสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

งานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
จะตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานของงานอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อรวมจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ซึ่งตัวชี้วัดตัวบงชี้ที่กําหนดนั้น
จะมีการประเมินความสําเร็จในเกณฑขอที่ ๔ (ตัวอยางดังแนบ) โดยจัดทํา
รายงานสรุปมติที่ประชุมอยางละเอียด (แผนงานจะตองนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต)
เมื่อกําหนดแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแลวนั้น
ก็ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว จากนั้นจะตองมีการกํากับ
ติดตามวาการดําเนินงานโครงการที่อยูในแผนนั้นไดจัดโครงการหรือยัง การ
ติดตามนั้นอาจจะมีการกํากับติดตามจากการเรียกประชุมคณะกรรมการการ
ดําเนินงานโครงการ หรืออาจจะอยูในวาระการประชุมของฝายกิจการนักศึกษา
และจะตองจดรายงานการประชุมที่ชัดเจน และระบุถึงเรื่องการติดตามโครงการ
ที่อยูในแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการทุกโครงการที่มีอยูในแผนงานทํานุบํารุงฯ นั้นจะตองมีการ
ประเมินผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกโครงการ ตลอดจนจัดทํา

๑. บันทึกขอความเชิญประชุมคณะกรรมการการ
ดําเนินงานงานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
๒. รายงานสรุปวาระการประชุม
๓. แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

๑. รายงานสรุปวาระการประชุมกํากับติดตามใหมี
การดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑. รายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน

๑๙

องคประกอบที่ ๔ ตัวบงฃี้ ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การดําเนินงาน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ การประเมินความสําเร็จวัตถุประสงคของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับตัวบงชี้ที่สถาบันกําหนด กําหนดวัตถุประสงค
กีข่ อ และตัวบงชี้กี่ขอ ประสบความสําเร็จหรือไม
เกณฑขอที่ ๕
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม คณะกรรมการประเมินคุณภาพไดใหขอเสนอแนะการประเมินตัวบงชี้ ๔.๑ คือ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“การนําผลการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไปใชบูรณาการกับการ
เรียนการสอน” ฉะนั้นปการศึกษา ๒๕๕๙ จะตองนําผลการจัดกิจกรรมดังกลาว
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน และปรับปรุงแผนพัฒนาใหม เพื่อใชตอบ
กรรมการประเมินในปการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อกรรมการจะตรวจการดําเนินการวา
วิทยาเขตยะลามีการพัฒนาตามขอเสนอแนะหรือไม
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จะตองนําผลการ
ประเมินจากเกณฑขอที่ ๔ ที่มาจากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่มีอยูใน
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาจัดทําแผนพัฒนาการปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอไป
เกณฑขอที่ ๖
วิทยาเขตยะลา จะตองมีการนํากิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมไปเผยแพรตอสาธารณะชน ยกตัวอยางเชน นําการแสดง
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ปนจักสีลัตไปแสดงตามงานตางๆ ตามคําขอเชิญจากหนวยงานภายนอก สิ่งที่เรา
ตองเก็บเปนหลักฐานในการตอบงานประกันคุณภาพ คือ หนังสืออนุเคราะหการ

เอกสารหลักฐาน

๑. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา
๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง
๒. แผนพัฒนาการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา
๒๕๕๙

ตัวอยางหลักฐาน
๑. หนังสืออนุเคราะหการแสดง
๒. ภาพถายตางๆ ที่บงบอกถึงการเผยแพรการนํา
ศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพรสูสาธารณะชน

๒๐

องคประกอบที่ ๔ ตัวบงฃี้ ๔.๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑขอที่ ๗
กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

การดําเนินงาน
แสดงจากหนวยงานตางๆ รูปภาพประกอบที่เห็นปรากฏชัดเจน หรือนําการ
แสดงศิลปะตางๆ ที่วิทยาเขตยะลาไดนําปนจักสีลัตไปแขงขัน ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ก็ตองเก็บหลักฐานดังที่กลาวมาขั้นตน เชนกัน
ตามขอเสนอแนะกรรมการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๕๘ กรรมการไดแนะนําเปน
แนวทางเสริม คือ ควรดําเนินการอยางตอเนื่องเปนจุดเนนของวิทยาเขตยะลา
ในการพัฒนาไปสูการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ คือ ปนจักสีลัต

เอกสารหลักฐาน

๒๑

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน

เกณฑขอที่ ๑
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT
กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไป สูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัว
บงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองมีการจัดทํา SWOT และนําผลจาก
การวิเคราะหมาพัฒนาแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน เพื่อ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชในการ
บริหารงานราชการ และกิจการของสถาบันใหเกิดการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามกรอบระยะเวลา ตลอดจนตองมีการกํากับ ติดตาม การจัดทํา
รายงานการใชเงิน พรอมสรุปผลการใชจายเงิน รายงานตอผูบริหาร และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณาตลอดจนนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิทยาเขตมาปรับปรุงแกไขตอไป

เกณฑขอที่ ๒
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา งานการเงินและและบัญชี จะตองมีการ
วิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร ทั้ง
๘ หลักสูตรที่เปกสอนในวิทยาเขตยะลา ทั้งคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ

เอกสารหลักฐาน

- รายงานโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห
SWOT (อาจจะเปนโครงการที่จัดทําขึ้นมาเพื่อ
ดําเนินโครงการทบทวน)
- ยุทธศาสตรสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา
- แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559
- แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
วิทยาเขตยะลา
๑. รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙

๒๒

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน

หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
โดยการวิเคราะหดังนี้
อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของกา ๑. ทุกหลักสูตรวิเคราะหขอมูลตนทุนตอหนวยโดยใชขอมูลการวิเคราะหดังนี้
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- เงินเดือน
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน
- คาใชจายดานการฝกอบรม
- คาใชจายในการเดินทาง
- คาใชสอยและคาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาใชสอยอื่น
- คาเสื่อมราคา
- คาใชจายอื่นงบกลาง (คารักษาฯ-การศึกษาบุตร)
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหรายหัวในการผลิตบัณฑิตนักศึกษาตอหลักสูตร
๒. ตองวิเคราะหโอกาสแขงขันของหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตร
เดียวกันในสถาบันอื่นๆ ตามประเด็นดังนี้
- การมีงานทํา
- ความพึงพอใจของนายจาง
- อัตราเงินเดือน

เอกสารหลักฐาน

๒๓

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน

- ความตองการตลาดแรงงาน
- ตนทุนการผลิตนักศึกษา
จากขอมูลดังกลาวจะตองมีการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของการเงินและบัญชี
ระดับวิทยาเขต งานการเงินระดับคณะวิชา งานแผนและงบประมาณ ทั้งใน
ระดับวิทยาเขตและระดับคณะวิชา ฝายวิชาการ
เกณฑขอที่ ๓
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองดําเนินงานตามแผนบริหารความ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง อาจจะการจัดทํามีระบบกลไก การควบคุม ความเสี่ยง หรือวิธีการใดก็ไดใน
ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง การกํากับติดตามบริหารความเสี่ยง หรือแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการบริหารความ
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
เสี่ยงของทุกหนวยงาน ตั้งแตคณะวิชา สํานักงานรองอธิการบดี และศูนยกีฬา
สามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงาน
เพื่อความเปนเลิศ /อาจจะกําหนดเปนโครงการบริหารความเสี่ยงแลวมา
ตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหระบุปจจัยเสี่ยงทั้งสถาบันก็ได จากนั้นจะตองจัดทําหนังสือ
ลดลงจากเดิม
เชิญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเขาประชุม เพื่อชี้แจงหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และไดวิเคราะหความเสี่ยงความเสี่ยงตามประเด็น
ยุทธศาสตร และสรุปเปนแผนบริหารความเสี่ยงจากผลวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ตลอดจนดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงาน และนําผลการควบคุมความ
เสี่ยงรายงานตอผูบริหารสถาบัน และคณะกรรมการวิทยาเขต

เอกสารหลักฐาน

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
- สรุปมติที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต

๒๔

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

การดําเนินงาน

เกณฑขอที่ ๔
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะตองมีการดําเนินงานใน
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน การบริหารงานสถาบันฯ ดวยหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ ดังนี้
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ชัดเจน
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)
เกณฑขอที่ ๕
จากการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนให ทุก
คณะกรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะวา หนวยงานในวิทยาเขตยะลาควร
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ
ดําเนินการจัดการความรูใหเร็วขึ้น ควรดําเนินการตั้งแตตนปการศึกษา
ความรูตามระบบ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยงานบริหาร ฝายบริหาร จะตองมี
ระบบกลไกการจัดการความรู และดําเนินงานตามที่ระบบกําหนดทุกประการ

เอกสารหลักฐาน

๑. รายงานผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม
การจัดการความรู
๒. แผนการจัดการความรู ของทุกหนวยงาน
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
ของทุกหนวยงาน

๒๕

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

เกณฑขอที่ ๖
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

เกณฑขอที่ ๗
การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุก
หนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่

การดําเนินงาน

และตองสนับสนุนใหทุกหนวยงานของวิทยาเขต ประกอบดวย สํานักงานรอง
อธิการบดี ศูนยกีฬาเพื่อความเปนเลิศ คณะวิชาทั้ง ๓ คณะวิชา จัดทําการ
จัดการความรูภายใตบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน ตลอดจนนําผลการ
จัดการความรูมาเผยแพร เพื่อบุคลากรสามารถนํามาใชในการทํางาน และการใช
ชีวิตประจําวันได
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประเมินไดใหขอเสนอแนะเกณฑขอที่ ๖ วา ควรแยกแผนบริหาร
บุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ควรจัดทําแผนบริหารบุคลากร และ
แผนพัฒนาบุคลากร อาจจะมีการทําการสอบถามความตองการของอาจารยและ
บุคลากรฝายสนับสนุน เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบัน
บริหารงานและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ตองมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของทุกระดับ ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา
และระดับวิทยาเขต ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของรอง

เอกสารหลักฐาน

๔. รายงานองคความรูที่ไดจากการจัดการความรู
๕. หลักฐานการเผยแพรองคความรูที่ไดของ
ทุกหนวยงาน

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

๑. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบัน
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

๒๖

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงฃี้ ๕.๑
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพยตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ

การดําเนินงาน

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตยะลา
๑. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
มีดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ของ สกอ. อีกทั้งสามารถสะทอนมุมมองการบริหารจัดการทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพ มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
๒. มีการตรวจสอบคุณภาพ มีการจัดทํารายงานประจําป (SAR)
ทั้งระดับหลักสูตร/ระดับคณะ โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายใน มีการนําผล
การประเมิน/และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพรายงานที่
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต คณะผูบริหาร และอาจารยทุกคนไดรับทราบ
และนําจุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงมาหารือกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานผลการพัฒนา และมีการติดตามผลการพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะหลังสิ้นปการศึกษาเพื่อนํามารายงานในรายงานประจําปการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปถัดไป

เอกสารหลักฐาน

๓. ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗
๕. โครงสรางรายงานผลการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
๖. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ฉบับรายงานที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการ
ประเมิน
๗. โครงการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒๗

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงชี้ ๕.๒ ผลการ
บริหารงานของคณะ

การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของคณะนั้น สามารถจะสะทอนไดวา วิทยาเขตไดมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน สนับสนุนการจัดการการเรียนการ
สอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะวิชา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวบงชี้นําผลการรายงานตนเองของระดับคณะ
วิชา ทั้ง ๓ คณะวิชามารวม และหารดวยจํานวนคณะที่เปดสอน คือ ๓
คณะวิชา ผลคะแนนที่ไดคือผลคะแนนของตัวบงชี้ ๕.๒

เอกสารหลักฐาน

๒๘

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

การดําเนินงาน

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ

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

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนด
ในขอ ๑ และรายงานผลการติดตาม
ใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา

เอกสารหลักฐาน

๑. คูมือการประกันคุณภาพกรศึกษาภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ระบบและกลไกการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะวิชา
๒. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับหลักสูตร
๔. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระดับคณะวิชา
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตยะลา ตองแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
ยะลา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหเปนไปตามระบบของงานประกันคุณภาพ
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประจําปการศึกษา
ตามเกณฑการประเมิน เพื่อชวยกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ
๒๕๕๙
การรายงานผลการติดตาม ใหคณะกรรมการวิทยาเขตรับทราบ ตามวาระของ
๒. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
การเขาที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ ที่เปน
ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประโยชนในการพัฒนาใหกับวิทยาเขตยะลา
การประกันคุณภาพการศึกษา

๒๙

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเกิด
ผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

การดําเนินงาน

วิทยาเขตยะลา จะตองมีการจัดอาจารยผูสอนจัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
หองคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน และหองสมุด และมีงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะวิชา ใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และคณะวิชา วิทยาเขตควรมีระบบสารสนเทศที่ใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ใชในการบริหาร
จัดการขอมูลของวิทยาเขต ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลเพื่อสงไปยังระบบ CHE QA
Online ของสกอ. และตองมีระบบฐานขอมูลที่ใชรวมกันทั้งวิทยาเขต ไดแก
ฐานขอมูลดานบุคลากร ดานการเงินและบัญชี ดานแผนและงบประมาณ
งานวิจัยและพัฒนา ในสวนของประกาศทุนวิจัย ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
เปนตน
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองนําผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ
และทุกคณะวิชา เสนอตอคณะกรรมการวิทยาเขต ในการประชุมกรรมการวิทยา
ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา เขตรับทราบถึงผลการประเมินในวาระเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
หลังจาการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
คณะวิขาที่ผานการประชุมกรรมการวิทยาเขต แลวนั้น วิทยาเขตยะลา ตองนํา
ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปการศึกษา 255๙ และปการศึกษา ๒๕๕๘
ในระดับคณะวิชา และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการวิทยาเขต มาจัดทํา
ตอเนื่อง

เอกสารหลักฐาน

๑. เว็ปไซตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
www.ipeyala.ac.th
๒. ภาพถายหองเรียน หองปฏิบัติการ
ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะวิชา ศูนยวิทยบริการ
๓. คําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๙

๓๐

องคประกอบที่ ๕ ตัวบงชี้ ๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ

การดําเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหมีผลการประเมิน
หลักสูตร และระดับคณะวิชา เพิ่มขึ้นในทุกหลักสูตร ละคณะวิชา

๖. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ ๑ การกํากับติดตาม

๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับคณะวิชา
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๘
๔. สรุปมติการประชุมกรรมการวิทยาเขตยะลา
ที่เกี่ยวกับการกํากับติดตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาเขตยะลา ตองมีผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑการประเมินทุกหลักสูตร ๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ปการศึกษา 255๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

