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ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพัฒนาการมากว่า 80 ปี (นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561) เริ่มจากการ
ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 จนถึงในปัจจุบันยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา”
ประกอบด้วย 7 ส่วนราชการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ สานักงานอธิการบดี และ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ในระหว่างวันที่ 6-10 16 และ20 สิงหาคม 2561 โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประเมินวันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ประเมินวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะ
วิทยาการจัดการ ประเมินวันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ ประเมินวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สานักงาน
อธิการบดี ประเมินวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินวันที่ 20
กันยายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของหน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา อันจะนาไปสู่การดาเนินแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงสร้างการจัดองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์

สานักงานอธิการบดี








กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานเลขานุการ
สานักงานบัณฑิตศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพ





คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้



สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม







สานักงานคณบดี
ภาควิชาพืน้ ฐานการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสาธิต





สานักงานคณบดี
ภาควิชามนุษยศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ




สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์




คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร

หน่วยงานในกากับ



ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์






สานักงานคณบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อตรวจสอบและประเมิ นการด าเนิ นงานของหน่ วยงาน โดยวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้ หน่ วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่ การก าหนดแนวทางในการพั ฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา
4. เพื่อติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า แบ่งคณะกรรมการ
ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
คณะกรรมการชุดที่ 1
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดารงรักษ์
กรรมการ
4. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
กรรมการ
5. นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
เลขานุการ
ประเมิน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คณะกรรมการชุดที่ 2
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
กรรมการ
5. นายมะรอเซะ ลาเม็ง
เลขานุการ
ประเมิน สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี
6 สิงหาคม 2561
7 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม 2561

4

หน่วยงานที่รับการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์

8

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณ ภาพภายในของคณะครุศาสตร์ประจาปีการศึกษา
2560 ซึ่ ง มี วิ วั ฒ นาการจากหมวดการศึ ก ษาของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ย ะลาจนมาเป็ น คณะวิ ช า
ในวิทยาลัยครูยะลา และเป็นคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏยะลาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบันปี
การศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 5 ปี 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
สอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จานวน 1 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
จิตวิทยา และหลั กสูตรระดับบั ณฑิตศึกษาจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาชา
วิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะ
ครุศาสตร์มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 955 คนจาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 905 คน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 50 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 51 คน ปฏิบัติงานจริง จานวน 49 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน วุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 16 คน และปริญญาโท จานวน 35 คน ตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน มีบุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน 7 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามกระบวนการ
ของระบบประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ยะลา โดยใช้เ กณฑ์ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ดาเนินการประเมินในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา
2560 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของคณะครุ ศ าสตร์ ท าการประเมิ น จ านวน 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยคณะประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.38 ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 3 และ 4 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ ดี
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และ 5 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้จุดเด่นของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนส่วน
ใหญ่เน้น Active Learning จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การวางแผนและกากับการจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อนาไปสู่การขอ
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ตาแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้ าใจใน
Concept ที่สาคัญในรายวิชาที่เรียน การใช้การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์

ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์มีวิวัฒนาการจากหมวดการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาจนมาเป็น คณะวิชา
ในวิทยาลัยครูยะลา และเป็นคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏยะลาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน
คณะครุศาสตร์กาหนดปรัชญาเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่
ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม”
ปี การศึ กษา 2560 คณะครุ ศ าสตร์ มี ห ลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนรวมทั้ ง สิ้ น 9 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จานวน 1 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ตสาชาวิ ช าการบริ ห ารการศึ กษา สาขาวิ ช าการสอนอิ ส ลามศึก ษา และสาขาวิ ช าวิ ธี
วิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์มี จานวนนักศึกษาทั้งหมด 955 คนจาแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 905 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 50 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 51 คน ปฏิบัติงานจริง
จานวน 49 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 16 คน และ
ปริญญาโท จานวน 35 คน ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 12 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 7 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุ ศาสตร์มีงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 13,879,250 บาท
แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จานวน 7,411,410 บาท งบประมาณบารุงการศึกษา จานวน 6,285,940 บาท
และงบประมาณโครงการบัณฑิตศึกษา จานวน 181,900 บาท
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ผลการประเมินของคณะครุศาสตร์
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 1 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะครุศาสตร์
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ร้อยละ 18

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละ 36

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ร้อยละ 10

22.79
9
16 x 100

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

( = บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

2.53



2.53

ร้อยละ
31.373



3.92



2.45



5

51
15 x 100
ร้อยละ
29.412
51
(21.52-30) x 100 ร้อยละ 28.267
30

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

3 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

3 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

3 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

25,000 บาท



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 10



5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

3 คะแนน

2,917,620
59,543.27
49
14.8 x 100
29.020
51
6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

4 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

5 คะแนน

7 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

3 คะแนน

5 ข้อ



4

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้

4.45

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

มีการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ครบทุกประเด็น (1-3) โดยมีผล
การประเมินมากกว่า 3.51

ระดับดี

จากตารางที่ 1 คณะวิทยาการจัดการมีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับดี โดยมีหลายตัว
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บ่งชี้มีผลการประเมินเต็ม 5 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจา
คณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (2.45)
2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 2 ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะครุศาสตร์
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2

3.79
5.00

5.00
5.00

2.53
5.00

3.98
5.00

ระดับดี
ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

-

5.00
4.50

-

5.00
4.50

ระดับดีมาก
ระดับดี

4.09

4.86

3.77

4.45

ระดับดี

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

จากตารางที่ 2 คณะครุ ศ าสตร์ มี ผ ลการประเมิ น ตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ จ านวน 5
องค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นผลการดาเนินงานด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับดี
(4.09) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (4.86) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี (3.77) ทั้งนี้องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (5.00) องค์ประกอบที่
3 การบริการวิชาการ (5.00) และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) องค์ประกอบที่
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี 2 องค์ประกอบเรียงตามลาดับคะแนนดังนี้ องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ (4.50) และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.98)
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3. จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
- กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้น Active Learning
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. วางแผนการจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อนาไปสู่ การขอตาแหน่งทาง
วิชาการและกากับการดาเนินการให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ใน Concept ที่สาคัญในรายวิชาที่เรียน และส่งเสริมสนับสนุนการใช้การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการ
ประยุกต์ (อาจจะใช้ Peer Instruction) ใช้ความรู้ที่เรียนให้มากขึ้น และควรเน้นการวิจัยเพื่อค้นหาเทคนิค
วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียน Assimilate หรือ Accommodate ความรู้สารสนเทศที่รับเข้ามาเพื่อให้นักศึกษา
สามารถสร้างความหมายจากสารสนเทศที่รับเข้ามา
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. การจัดทาแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนให้ตรงกับกรอบ TQF 5 ด้านอย่างแท้จริง จากนั้นกาหนดโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ด้าน
อย่างสมดุล และควรจัดระบบการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับวัตถุประสงค์
ของแผน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกากับติดตามและการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งควรเน้นการกากับติดตามให้แต่ละโครงการประเมินผลตามวัตถุระสงค์ของโครงการ (เพื่อประโยชน์ใน
การนาผลมารวมสรุปในการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผน)
6. การประเมินกิจกรรมโครงการ ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัด
ของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนาไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ต่อไป
7. การกากับ ติดตามการดาเนินงานให้หลักสูตรได้มาตรฐาน
8. การประเมินคุณภาพในการจัดบริการให้แก่นักศึกษา
9. แหล่งข้อมูลที่ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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1. คณะควรมีการกากับ ติดตามการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นของทุก
หลักสูตรผ่านที่ประชุมผู้บริหาร อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ทันตามรอบระยะเวลา
การใช้หลักสูตร
2. ควรปรั บ แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด บริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยมี ข้ อ ค าถามให้
ครอบคลุมช่องทางการให้ข้อมูลที่คณะจัดให้มี
3. ควรแยกส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสาหรับศิษย์เก่า โดยเฉพาะทั้ง เว็บไซต์และ
Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
- มีผลงานวิจัยและจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเป็นจานวนมาก
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีผลงานตีพิมพ์มากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควรเน้นการวิจัยแบบ PAR
2. ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรให้ความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธ์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยการจัด
อบรมให้ความรู้ และหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้กับเว็บไซต์ของครุศาสตร์
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. คณะมี โ ครงการที่น าผลจาการวิจั ย ไปใช้ บ ริ การวิ ช าการ ทาให้ เ กิด การพัฒ นาใน
กลุ่มเปูาหมายอย่ างเด่นชัด เช่น บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา และเทคนิคการ
สังเคราะห์ข้อมูล
2. คณะมีโครงการบริการวิชาการในกลุ่มเปูาหมายเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งมีการขยายผลการดาเนินการ เช่น โครงการพัฒนาตนแบบการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนตาดีกา และโครงการพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรกาหนดเปูาหมายการบริการวิชาการที่ให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มเปูาหมายสามารถ
นาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางานของตนเองและต่อยอดได้ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและแบบอย่าง
ให้กับที่อื่นได้
2. ควรเน้นการบูรการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรทบทวนกรท าแผนบริ ก ารวิ ช าการโดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด แผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ทุกข้อ
2. การจั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการปรบริ ก ารวิ ช าการ นอกจากพิ จ ารณา
กลุ่มเปูาหมายแล้วควรพิจารณาถึงผลต่อการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์/บุคลากรผู้ให้บริการวิชาการด้วย
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และมีแนวทางเพื่อ
พัฒนาสร้างมาตรฐานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการวิจัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรกากับการทาโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนให้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ ค วรเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะทั้งหมด รวมทั้งตัวชี้วัดการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ และควรจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้มีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการกิจกรรมในแต่ละปี - ควรเป็น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หรือมีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด
3. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมใน ทุก ๆ ด้าน
ตามระบบ Coso เป็นอย่างน้อย และควรแยกระหว่างความเสี่ยงออกจากปัญหา
4. การจัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM
5. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์
อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต และดาเนินการวางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Bottom Up คือให้บุคลากรแต่
ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะสาคัญต่อไปนี้อย่างน้อย 1. ความรู้ใน
ศาสตร์ที่สอน 2. ความรู้เรื่องหลักสูตร 3. ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 4. ความรู้เรื่องการวัดและการ
ประเมินผล 5. ความรู้เรื่องการวิจัย 6. ทักษะภาษาอังกฤษ 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 8. ความรู้ความสามารถ
การทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้นคณะนาแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะในภาพรวม
6. พยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผน
กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
7. การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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-

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนคณาจารย์
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่มีวัฒนธรรมของความเกื้อหนุน เป็นพี่เป็นน้อง สามารถทางาน
ทางานได้
2. คณะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายแก้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนสามารถแสดงบทบาทของตนเองได้
อย่างอิสระภายใต้ขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีการมอบหมายงาน โดยให้อิสระในการทางานอย่างเต็มที่
4. นักศึกษามีความพยายามในการเรียนรู้ เปิดใจรับรู้สิ่งใหม่และนาเสนองานระดับที่น่าพอใจ
ความภาคภูมิใจ
- มีความรู้สึกสุขใจและไม่กดดันในการทางาน สามารถแสดงศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในทุกครั้งที่มีผลงานออกสู่สาธารณะ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างบุคลากรภายในคณะถึงแม้ทุกคนทางานร่วมกันได้ แต่ด้วย
องค์กรที่ขยายและเติบโตขึ้น ความสัมพันธ์และความรู้สึกเหนียวแน่นจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. อุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย/โปรเจคเตอร์ ยังมีสภาพไม่พร้อมใช้งานทุกงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายในคณะ ให้คิดเป็น กล้าแสดงออก ใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง มีบุคลิกภาพที่ดี
2. ควรปลู กฝั ง เรื่ องหน้ าที่ ที่ พึ่ งกระท า มากกว่ า การเรี ยกร้ อ งสิ ท ธิ์ ซึ่ง จะท าให้ นั กศึ ก ษามี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
2. หลักสู ตรภายในคณะเป็นที่ต้องการของนักเรียนในพื้นที่ ส่งผลให้คณะได้เปรียบในการ
คัดเลือกนักศึกษา
3. บุคลากรร่วมมือร่วมใจทางาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
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ความภาคภูมิใจ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ห้องเรียนและห้องจัดกิจกรรมมีไม่เพียงพอ
2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ชารุด
3. พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ
4. สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับบริการให้นักศึกษามีไม่เพียงพอ
5. ห้องน้าชารุดและไม่สะอาด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ผู้แทนนักศึกษา
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มารยาทมีมารยาทดี แต่งกายเรียบร้อย
2. นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. นักศึกษามีความเป็นผู้นา
4. นักศึกษาสุภาพ พูดจาไพเราะ มีจิตอาสา ไม่เกี่ยงงาน
5. อาคารสถานที่สะอาด
6. มีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย
ความภาคภูมิใจ
1. อาจารย์คอยชี้แนะ
2. อาจารย์สอนให้นักศึกษารู้จักการวางตัว
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรรวมหลักสูตรครุศาสตร์มาอยู่ในคณะเดียว
2. ควรมีการติวก่อนการสอน
3. การส่งเสริมการจัดกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม มีน้าใจ และมีมารยาท
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2. ใฝุรู้ ใฝุศึกษา
3. บัณฑิตมีความโดดเด่น หากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในพื้นที่
4. ตระหนักและรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมและไม่เหมาะสม
5. มีวินัย ตรงต่อเวลา
6. เหมาะกับการเป็นครู
7. บัณฑิตมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 4-5 ปีก่อน
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร เพราะครูเป็นต้นแบบของนักเรียน
2. ควรเสริมทักษะด้าน IT ให้นักศึกษาเพิ่มเติม
3. ความกล้าในการขอคาปรึกษากับพี่ในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- อยากให้คงระดับมาตรฐานที่ดีตลอดไป
5. ผู้แทนศิษย์เก่า
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตส่วนใหญ่สามารถสอบเข้าบรรจุได้เป็นจานวนมากกงว่ารุ่นก่อน ๆ
2. บัณฑิตมีศักยภาพในการทางาน สามารถทางานได้หลากหลาย
ความภาคภูมิใจ
1. เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและได้งานทางานตรงสาย
2. นักศึกษารุ่นน้องในปัจจุบันได้รับการฟูมฟักที่ดีส่งผลต่อการสอบบรรจุได้มากกว่ารุ่นก่อน ๆ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรมีกิจกรรมเฉพาะที่จัดให้ศิษย์เก่า ในลักษณะของสมาคมศิษย์เก่า
2. ควรมีการพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและชี้แนะ
น้อง ๆ ได้
3. การทา Facebook สาหรับศิษย์เก่าของคณะเป็นการเฉพาะ
4. ควรเพิ่มทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนบางอย่างให้ได้ครบถ้วนก่อนออกฝึกสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรหาวิธีให้ความเป็น “ราชภัฏยะลา” เป็นที่ต้องการมาเรียนของคนในพื้นที่
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ภาพกิจกรรมที่ 1 คณะครุศาสตร์
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น การสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น
15 หลักสูตร มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,379 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 108.5 คน ปฏิบัติงานจริง
จานวน 100.5 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 9 คน
ปริญญาโท จานวน 98.5 คน และปริญญาตรี จานวน 1 คน ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 10 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 9 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ดาเนินการ
ประเมินในวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาการประเมิน
จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยคณะประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการ
ประเมินระดับดีมาก จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และ 4 องค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ระดับดี จานวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 2 และ 5 และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ พอใช้
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีได้คะแนนเฉลี่ย 3.75
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้จุดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ และมีศาสตร์เด่นชัดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการบริการวิชาการเชิงพัฒนากลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง มีการต่อยอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนทาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการตั้งกลุ่มพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น วงดิ
เกฮูลู จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
การใช้การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์ (อาจจะใช้ Peer Instruction) ใช้ความรู้ที่เรียนให้มากขึ้น
ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง การจัดทาแผนจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาควรตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนให้ตรงกับกรอบ TQF 5 ด้านอย่างแท้จริง ควร
ประเมินกิจกรรมโครงการให้ ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม การประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา ระบบกากับติดตามให้หลักสูตรดาเนินงานให้ได้
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มาตรฐาน การส่งเสริ มให้ อาจารย์ มีคุณวุฒิ ที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้ บุคลากรสายวิช าการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาของกลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ที่เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการบริการให้แก่นักศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นควรเน้ นการวิจัย แบบ PAR ควรจั ดทาระบบและกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ควร
คัดเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. ควรพิจารณา
ทบทวนแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ครอบคลุ มไปถึงนักศึกษาและอาจารย์ หรือบุคลากรที่ไป
ให้บริการวิชาการ ควรทบทวนการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการให้กระชับ เข้าใจง่าย และ
ง่ายต่อการกาหนดตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ควรตรวจสอบและปรับปรงตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุม
ประเด็นที่คณะต้องบริหารจัดการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละ
ปีให้ชัดเจน ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละ
ปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตามระบบ Coso
เป็นอย่างน้อย ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต
และด าเนิ น การวางแผนให้ ได้ม าซึ่งอั ตรากาลั ง ที่เหมาะสมและเพีย งพอ ทั้งปั จจุบัน และอนาคต และส่ ว น
แผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Bottom Up คือให้บุคลการแต่ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควร
พั ฒ นาให้ ค รอบคลุ ม สมรรถนะส าคั ญ จากนั้ น คณะน าแผนการพั ฒ นาตนเองของแต่ ล ะคนมาจั ด ท าเป็ น
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะในภาพรวม ควรพยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ปกติโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณา
ระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง

ข้อมูลพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศั กราช
2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลทาให้การเรียกชื่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดปรัชญาไว้ว่า “ความรู้เยี่ยม เปี่ยม
คุณธรรม นาสังคม ธารงวัฒนธรรม” และกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นผู้นาในด้านการผลิตบัณฑิตใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี จานวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ภาษามลายู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนวัต กรรมทั ศนศิ ล ป์ หลั ก สู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษามลายู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,379 คน มีอาจารย์ประจา จานวน
108.5 คน ปฏิบัติงานจริง จานวน 100.5 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า จานวน 9 คน ปริญญาโท จานวน 98.5 คน และปริญญาตรี จานวน 1 คน ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน มีบุคลากร สายสนับสนุน จานวน 9 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงบประมาณทั้งสิ้น จานวน
23,216,488 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จานวน 5,734,680 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน
15,530,308 บาท และงบประมาณ กศ.ปช. จานวน 1,951,500 บาท

ผลการประเมินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 3 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ค่าเฉลี่ย 3.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

44.24
15
9 x 100
108.5
10 x 100
108.5

นิติศาสตร์
ร้อยละ 10

(30.12-50) x 100

ศิลปกรรม
ร้อยละ 10

(15.88-8) x 100

50

8

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

( = บรรลุ ,
= ไม่บรรลุ)

2.95



2.95

ร้อยละ
8.295



1.04

ร้อยละ
9.217



0.77

ร้อยละ 39.76



ร้อยละ
98.50



หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

3.33
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

สังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์
ร้อยละ 10
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

(15-25) x 100

25

ร้อยละ 40

บรรลุเป้าหมาย
( = บรรลุ ,
= ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน



6 ข้อ



5

6 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

6 ข้อ

5 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

25,000 บาท



4.62

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

2,323,150
100.5

23,115.92



6 ข้อ

13.2 x 100
12.166
108.5
6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

7 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

7 ข้อ

7 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

6 ข้อ

5 ข้อ



4

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

3.04

3.75

ระดับดี

จากตารางที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับดี
โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่ง ชี้ 1.6
กิจกรรมนักศึกษารับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนาธรรม และตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่ มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (5.00) และ ตัวบ่งชี้ที่ มีผ ลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (0.77)
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2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 4 ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

1.71

5.00

2.95

3.02

ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 2

4.62

4.00

3.04

3.89

ระดับดี

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5

-

4.50

-

4.50

ระดับดี

2.44

4.71

3.00

3.75

ระดับดี

ระดับต้อง
ปรับปรุง

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
พอใช้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

จากตารางที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
จานวน 5 องค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นผลการดาเนินงานด้านปัจจัยนาเข้าอยู่
ในระดับต้องปรับปรุง (2.44) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (4.71) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้
(3.00) ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ (5.00) และองค์ประกอบที่ 4 การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) องค์ประกอบ
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี 2 องค์ประกอบเรียงตามลาดับคะแนนดังนี้องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ (4.50) และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (3.89) และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้มี 1
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.02)
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3. จุ ด แข็ ง แนวทางเสริ ม จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรม ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี /

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้การศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์ (อาจจะใช้ Peer Instruction) ใช้ความรู้ที่เรียนให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เ รียนตามสภาพ
จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. การจัดทาแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนให้ตรงกับกรอบ TQF 5 ด้านอย่างแท้จริง หากมีตัวชี้วัดต้องมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพให้ครอบคลุม
สาระสาคัญด้วย (ไม่ควรมีเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และควรจัดระบบการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุป ระสงค์ของโครงการกับ วัต ถุป ระสงค์ข องแผนเพื่ อให้ เ กิดความสะดวกในการกากั บติดตามและการ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ ง ควรเน้ น การก ากั บ ติ ด ตามให้ แ ต่ ล ะโครงการ
ประเมิน ผลตามวัต ถุร ะสงค์ข องโครงการ (เพื่ อ ประโยชน์ ในการน าผลมารวมสรุ ปในการประเมิ นผลตาม
วัตถุประสงค์ของแผน)
4. การประเมิน กิจ กรรมโครงการ ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือ
ตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนาไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ต่อไป
5. ระบบกากับติดตามให้หลักสูตรดาเนินงานให้ได้มาตรฐาน
6. การส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
7. การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
8. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ป ระจาของกลุ่มสาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
9. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการบริการให้แก่นักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรมีระบบกากับติดตามหลักสูตรให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น รอบระยะเวลาที่ ก าหนดตามเกณฑ์ ม าตรฐาน โดยเฉพาะในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. คณะควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
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3. คณะควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
4. ควรมีก ารกาหนดแผนรับ นักศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ สั ดส่ ว นนักศึก ษาเต็ มเวลา
เทียบเท่า
5. ควรปรั บ แบบประเมิ น ความพึง พอใจของนัก ศึ กษาที่ ต้อ งการจัด บริก ารให้ แ ก่
นักศึกษาของคณะให้มีรายละเอียด แลสอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะ เพื่อสามารถนาผลการประเมินไป
วิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาการให้บริการนักศึกษาต่อไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควรเน้นการวิจัยแบบ PAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทาระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัยที่ดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
2. ควรคัดเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีฐานข้อมูลสืบค้นวารสาร/บทความวิจัยที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่นักวิจัย
2. มีฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับ Google Scholar
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
คณะมีการบริการวิชาการเชิงพัฒนากลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง มีการต่อยอดองค์
ความรู้ให้กับชุมชน ทาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
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1. การจัดทาโครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการ นอกจากสอบถามความต้องการ
ของชุ ม ชนแล้ ว ควรมี ก ารว่ า งแผนการก าหนดหลั ก สู ต รรวมทั้ ง ระยะเวลาในการด าเนิ น งานร่ ว มกั น กั บ
กลุ่มเปูาหมาย
2. ควรสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกากับหน่วยงานอื่นหรือคณะอื่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้มากที่สุด
3. ควรพิจารณาจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างเครือข่าย
แหล่งสนับสนุนทุนจากภายนอก เช่น ศอ.บต. เทศบาล จังหวัด เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพิจารณาทบทวนแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ครอบคลุมไป
ถึงนักศึกษาและอาจารย์ หรือบุคลากรที่ไปให้บริการวิชาการ
2. ควรทบทวนการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการบริการวิชาการให้กระชับ เข้าใจ
ง่าย และง่ายต่อการกาหนดตัวชี้วัด และกลยุทธ์
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะมีศาสตร์เด่นชัดที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการตั้งกลุ่มพัฒนา
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น วงดิเกฮูลู
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรพัฒนาเป็นชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในคณะ เพื่อให้เกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะฟูอนราจีนการฟูอนราประยุกต์ผสมผสานวัฒนธรรม
2. ควรมีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรตรวจสอบและปรับปรงตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้ครอบคลุมประเด็นที่คณะ
ต้องบริห ารจัดการ (เช่น สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลั ย สอดคล้องกับตัว ชี้วัดการประกันคุณภาพ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหาร)
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้อ งใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการกิจกรรมใน แต่ละปี - ควรเป็น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หรือมีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด
3. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตาม
ระบบ Coso เป็นอย่างน้อย
4. การจัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM
5. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเ คราะห์
อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต และดาเนินการวางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Bottom Up คือให้บุคลการแต่
ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะสาคัญต่อ ไปนี้อย่างน้อย 1. ความรู้ใน
ศาสตร์ที่สอน 2. ความรู้เรื่องหลักสูตร 3. ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 4. ความรู้เรื่องการวัดและการ
ประเมินผล 5. ความรู้เรื่องการวิจัย 6. ทักษะภาษาอังกฤษ 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 8. ความรู้ความสามารถ
การทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้นคณะนาแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะในภาพรวม
6. พยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผน
กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
7. การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนคณาจารย์
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. นัก ศึ กษาสาขามนุ ษ ยศาสตร์ มีจุ ด เด่น ด้ านภาษา สั ง เกตได้จ ากกิ จ กรรมหรื อโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมการประกวด
แข่งขันทางภาษา ส่วนนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ได้ลงชุมชน เพื่อเรียนรู้และสัมผัสลงพื้นที่โดยตรง ทาให้
สามารถนามาต่อยอดความรู้ที่ตรงต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
2. อาจารย์เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองด้านการทาผลงานวิชาการและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ สังเกตได้จากผลงานวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้น
3. คณะเน้นให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะ
ความภาคภูมิใจ
1. คณะส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการจัดทาผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองและเอาใจใส่อาจารย์ในคณะ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. คณะควรส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรเพิ่ม ช่องทางการประชาสั มพัน ธ์โ ครงการ/กิจกรรม รวมถึงการพัฒ นาผลงานทาง
วิชาการ ที่หลากหลาย
3. ควรเพิ่มเจ้าหน้าผู้ให้บริการ/ทรัพยากรเกี่ยวกับสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อจานวนผู้สอน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. ผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง สามารถปรึกษาปัญหาได้
2. อาจารย์ได้รับการยอมรับในสังคม เช่น เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร
3. นักศึกษามีคุณภาพและได้รับรางวัลเกือบทุกสาขาวิชา
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
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ความภาคภูมิใจ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรเพิ่มการประชุมกลุ่มบุคลากรในคณะให้บ่อยขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้เสนอปัญหาในการ
ทางานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ
2. ควรเพิ่มจานวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ผู้แทนนักศึกษา
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย
2. มีกิจกรรมวิชาการ กีฬา และจิตอาสา
3. มีการส่งเสริมด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ และกิจกรรมพื้นบ้าน
4. ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานต่าง ๆ
ความภาคภูมิใจ
1. สนับสนุนผู้เรียนทุกเรื่อง
2. นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. การกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ทั่วถึง อยากให้มีทุนการศึกษาให้มากขึ้น
2. ความสะอาดของตึก สุนัขหรือขยะ ทาให้ตึกสกปรก
3. ทุกห้องอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้
4. ตึกคณะปิดเร็วเกินไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีความเสียสละ ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่งกายสุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน
2. บัณฑิตเต็มที่ในการทางาน
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สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรเพิ่มทักษะความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการภายในและภายนอก
2. ควรเพิ่มทักษะการใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ ทั้งการสื่อสารและการร่างหนังสือ
3. ความกล้าในการถามงานหากไม่เข้าใจ
4. ควรเน้นสร้างวินัยเรื่องการแต่งกายและตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5. ผู้แทนศิษย์เก่า
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาและสังคมศาสตร์
2. นักศึกษาสามารถเข้าสังคมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. อาจารย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่
4. มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาทิ American Corner/ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา
ความภาคภูมิใจ
1. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง ทั้งด้านภาษาและการทางาน
2. สามารถนาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการทางานได้โดยเฉพาะด้านภาษา
3. ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบงานตรงกับที่เรียนมา
4. เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ได้งานทาหลังจากสาเร็จการศึกษาและใช้ภาษาในการทางาน
(ทางานนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. เสริมสร้างวินัยนักศึกษา
2. ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและมารยาทในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อยากให้เพิ่มทักษะด้านหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
2. การใช้คาที่เป็นทางการ (ภาษาอังกฤษในการเลขานุการ)
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร มารยาททางสังคม การพูดจาอย่างมีหางเสียง
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีวิวัฒนาการจากโครงการนาร่อง เพื่อจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ.2525
จนจัดตั้งเป็นคณะในปี พ.ศ.2528 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 10หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล หลักสูตร
ระดับ บั ณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรบริห ารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการมี
นักศึกษาทั้งหมด 2,535 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 72 ปฏิบัติงานจริง จานวน 70 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน
วุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 17 คน และปริญญาโท จานวน 55 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 10
คน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการทาการประเมิน จานวน 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยคณะประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.38 ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 3 และ 4 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ ดี
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับ พอใช้ จานวน 1
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒ นา เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะวิทยาการจั ดการมีการพัฒ นาปรับปรุ ง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้ มีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้จุดเด่นของคณะวิทยาการจัดการได้แก่ ผู้ บริห าร
คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Project
based, Team based และWork Integrated Learning มีการบูรณาการตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล ซึ่งส่งผลทาให้มีจานวน
เงินอุดหนุนการวิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์เกินเปูาหมาย และได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการ
ตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย (ท่าสาป) จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน
ได้แก่ ควรเร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่
ในระดับปานกลางให้ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเป็ นอย่างน้อย วางแผนและกากับการจัดทาผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์เพื่อนาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียน
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การสอนโดยเน้นการใช้การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์ ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการ
ทวนสอบความรู้ของผู้เ รียนตามสภาพจริง ควรตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ตรงกับกรอบ TQF 5 ด้านอย่างแท้จริง คณะควรประเมินกิจกรรมโครงการให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริ การให้ แก่นั กศึกษา การให้ ข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า การ
ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการให้แนวทางการดาเนินชีวิตที่คณะจัดทา การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควร
เน้นการวิจัยแบบ PAR ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
เชื่อมโยงเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของคณะด้วย ควรพิจารณาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างเครือข่ายแหล่งสนับสนุนทุนจากภายนอก ควรทบทวนปรับปรุงเปูาหมาย
ของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ขององค์ประกอบในข้อนี้ คณะควรมีการ
จัดการความรู้ หรือมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตร ควรกาหนดพื้นที่วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์การเทียบเคียงให้
ชัด การกาหนดเปูาประสงค์ ควรกาหนดให้เป็นผลที่คาดหวังจากการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ การ
กาหนดตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัดเปูาประสงค์และควรเป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
คณะทั้งหมด รวมทั้งตัวชี้วัดการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติ งานของผู้บริหารคณะ
และควรจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้มีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุ
งบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ชัดเจน ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณรายรับที่
ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุ ทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตามระบบ Coso เป็นอย่างน้อย และควรแยกระหว่างความเสี่ยงออกจากปัญหา การ
จัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์
อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต และดาเนินการวางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Bottom Up คือให้ บุคลากร
แต่ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะสาคัญ จากนั้นคณะนาแผนการพัฒนา
ตนเองของแต่ละคนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะในภาพรวม ควรพยายามให้การประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจแก้ปั ญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผล
กระทบในภาพรวมที่แท้จริง
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมีวิวัฒนาการจากโครงการน าร่องเพื่อจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการในปี พ.ศ.
2525 จนจัดตั้งคณะในปี 2528 คณะวิทยาการจัดการกาหนดปรัชญา ไว้ว่า “เรียนรู้อย่างมีคุณค่าใช้วิชาอย่างมี
คุณธรรม นาความรู้สู่การพัฒนา” และมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศ
ศาสตร์” ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร
ประกอบด้ว ยหลั กสู ตรปริ ญญาตรี 10หลั กสู ตร ได้แก่ หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิช าการบัญชี สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
หลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา จานวน 1 หลักสู ตร ได้แก่ หลั กสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการมีนักศึกษาทั้งหมด 2,535 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 72 ปฏิบัติงานจริง จานวน 70 คน ลาศึกษาต่อ
2 คน วุฒิ การศึกษาปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า จานวน 17 คน และปริญญาโท จานวน 55 คน
มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 คน มีบุคลากร
สายสนับสนุน จานวน 10 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการมีงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 16,064,140
บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จานวน 3,767,280 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 10,995,460
บาท และงบประมาณโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน 1,301,400 บาท

ผลการประเมินของคณะวิทยาการจัดการ
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 5 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะวิทยาการจัดการ
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)

( = บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

2.77



2.77



2.95



1.16

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ค่าเฉลี่ย
2.60

30.43

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

2.70
คะแนน

17 x 100
72

ร้อยละ
23.611

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

1.50

10 x 100

ร้อยละ

11

บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

2.00
คะแนน

72
(18.67-25) x 100
25

บรรลุเป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ
สัดส่วน)
13.889

( = บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

ร้อยละ
-25.32



คะแนน
ประเมิน

5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

5 คะแนน

5 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

5 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

5 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

25,000
บาท



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5,468,060
70

78,115.14



5 คะแนน

16.6 x 100
ร้อยละ
23.056
72
6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

5 คะแนน

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

5 คะแนน

7 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

5 คะแนน

5 ข้อ



4

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

การให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ยังไม่มีความชัดเจน
(กิจกรรมที่จดั ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า)

5

4.22

ระดับดี

จากตารางที่ 5 คณะวิทยาการจัดการมีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ส่วน
ใหญ่มีผลการประเมิน 5 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจา
สถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (1.16)
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2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 6 ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

3.04

4.50

2.77

3.48

ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 2

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5

-

4.50

-

4.50

ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุองค์ประกอบ

3.53

4.71

3.89

4.22

ระดับดี

ผลการประเมิน

ระดับ
ดี

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี

หมายเหตุ

จากตารางที่ 6 คณะวิทยาการจัดการมีผ ลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จานวน 5
องค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นผลการดาเนินงานด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับดี
(3.53) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (4.71) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี (3.89) ทั้งนี้องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมิน อยู่ ในระดั บ ดีมากมี 3 องค์ประกอบ ได้แ ก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริก ารวิช าการ (5.00)
องค์ ป ระกอบที่ 4 การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (5.00) และองค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย (5.00)
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
(4.50) และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้มี 1 ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
(3.48)
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3. จุ ด แข็ ง แนวทางเสริ ม จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรม ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี /

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น Project based, Team based และWork
Integrated Learning
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเร่ ง รั ด พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานและ
หลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางให้ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเป็นอย่างน้อย
2. วางแผนการจัดทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อนาไปสู่การขอตาแหน่งทาง
วิชาการและกากับการดาเนินการให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้การศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์ (อาจจะใช้ Peer Instruction) ใช้ความรู้ที่เรียนให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพ
จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. การจัดทาแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนให้ตรงกับ กรอบ TQF 5 ด้านอย่างแท้จริง หากมีตัวชี้วัดต้องมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพให้ ครอบคลุ ม
สาระสาคัญด้วย (ไม่ควรมีเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และควรจัดระบบการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุป ระสงค์ของโครงการกับ วัต ถุป ระสงค์ข องแผนเพื่ อให้ เ กิดความสะดวกในการกากั บติดตามและการ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ ง ควรเน้ น การก ากั บ ติ ด ตามให้ แ ต่ ล ะโครงการ
ประเมิน ผลตามวัต ถุร ะสงค์ข องโครงการ (เพื่ อ ประโยชน์ ในการน าผลมารวมสรุ ปในการประเมิ นผลตาม
วัตถุประสงค์ของแผน)
6. การประเมิน กิจ กรรมโครงการ ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือ
ตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนาไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ต่อไป
7. การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้แก่นักศึกษา
8. การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
9. การประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการให้แนวทางการดาเนินชีวิตที่คณะ
จัดทา มีข้อคาถามไม่สอดคล้องกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการให้คาปรึกษาและการจัดบริการ
ให้แก่นักศึกษา ควรแยกออกมาจาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมทานุบารุงและ
กิจกรรมการบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาได้อย่างแท้จริง
2. คณะควรเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในเว็บไซต์ให้
ชัดเจน ไม่เพียงแต่การลงทะเบียนศิษย์เก่า หรือมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ สาหรับศิษย์เก่าเป็นการเฉพาะ เช่น
Facebook ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
3. ควรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับศิษย์เก่าที่แยกออกจาก
กิจกรรมรอมมาฎอนสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และสามารถ
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินงานได้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
มีการบูรณาการตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรกับการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติ ร าชการที่เป็ น ตัว ชี้วั ดระดับบุคคล ซึ่งส่ ง ผลทาให้ มีจานวนเงิ นอุดหนุนการวิจัยและ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เกินเปูาหมาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควรเน้นการวิจัยแบบ PAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ และควรให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ฯ แก่อาจารย์ในคณะ
2. ควรเชื่อมโยงเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของคณะด้วย
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร
2. มีระบบพี่เลี้ยงให้นักวิจัยอาวุโสนานักวิจัยรุ่นใหม่ทางานวิจัยเร่งพัฒนา ซึ่งมีผลทา
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่เกิดความมั่นใจ และยื่นขอทุนวิจัยได้ด้วยตนเอง
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
คณะได้ ด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการและโครงการตามความต้ อ งการของ
กลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย (ท่าสาป)
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรน าผลงานวิจั ย มาใช้ ในการบริการวิช าการบูรณาการการวิจัย กับการบริการ
วิชาการ และบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงการเขียนแผนบริการวิชาการให้เห็นความเชื่อมโยงเพื่อให้ง่ายต่อการ
ดาเนินงานและการติดตามผลสาเร็จตามแผน
2. ควรพิจารณาจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือสร้างเครือข่าย
แหล่งสนับสนุนทุนจากภายนอก เช่น ศอ.บต. เทศบาล จังหวัด เป็นต้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรทบทวนปรับ ปรุงเปูาหมายของแผนการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมให้
เหมาะสมตามเจตนารมณ์ขององค์ประกอบในข้อนี้ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัด กลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
2. คณะควรมีก ารจั ด การความรู้ หรื อ มี ก ารการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ระบวนการ
การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตร
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิสั ย ทัศ น์ ของแผนกลยุทธ์ ควรกาหนดพื้นที่ การเทียบเคียงให้ ชัด (เช่น ระดั บ
ภาคใต้หรือระดับประเทศ เป็นต้น)
2. การกาหนดเปูาประสงค์ ควรกาหนดให้เป็นผลที่คาดหวังจากการดาเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัดเปูาประสงค์และควรเป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะทั้งหมด รวมทั้งตัวชี้วัดการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ และควรจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้มีจานวนปีเท่า กับแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการกิจกรรมใน แต่ละปี - ควรเป็น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หรือมีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมใน ทุก ๆ ด้าน
ตามระบบ Coso เป็นอย่างน้อย และควรแยกระหว่างความเสี่ยงออกจากปัญหา
5. การจัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM
6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์
อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต และดาเนินการวางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Bottom Up คือให้บุคลการแต่
ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะสาคัญต่อไปนี้อย่างน้อย 1. ความรู้ใน
ศาสตร์ที่สอน 2. ความรู้เรื่องหลักสูตร 3. ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 4. ความรู้เรื่องการวัดและการ
ประเมินผล 5. ความรู้เรื่องการวิจัย 6. ทักษะภาษาอังกฤษ 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 8. ความรู้ความสามารถ
การทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้นคณะนาแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะในภาพรวม
7. พยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผน
กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
8. การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง
47

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนคณาจารย์
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. คณบดีใช้การประชุมในการกระจายงาน
2. มีรูปแบบธุรกิจจาลองทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้
3. คณบดีวางตัวเป็นกันเอง
4. คณบดีส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาทาธุรกิจจาลองให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ความภาคภูมิใจ
1. บุคลากรในคณะมีคุณภาพ
2. มีการแบ่งงานตามศาสตร์ ทาให้บุคลากรได้นาความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทางานอย่างอิสระ
และเต็มที่
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรปรับปรุงห้องพักอาจารย์ให้เหมาะสม
2. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสาหรับให้บริการนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีอาคารที่ทันสมัย
2. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การให้ความร่วมมือในการทางานของอาจารย์และบุคลากร
4. ผู้บริหารเอาใจใส่กับบุคลากรทุกภาคส่วน
ความภาคภูมิใจ
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สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
- คณะควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานสาหรับไปราชการของอาจารย์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อยากให้ผู้บริหารอยู่ในห้องเดียวกันหรือชั้นเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารงาน
2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
3. ผู้แทนนักศึกษา
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. ตึกคณะและสิ่งแวดล้อม
2. มีธุรกิจจาลอง
3. ภายในตึกคณะมีที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
4. แต่งการเรียบร้อยตามระเบียบ มีความตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ ฯลฯ
5. มีห้องปฏิบัติการของแต่ละศาสตร์ที่ทันสมัย
ความภาคภูมิใจ
1. ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศและห้องน้าที่เหมาะสม
2. มีความสะดวกและลดค่าใช้ในการจัดกิจกรรมของคณะ เนื่องจากได้นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดกิจกรรม
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. สวัสดิการนักศึกษา น่าจะมีโต๊ะและที่นั่งนอกห้องเรียนทุกชั้น
2. น้าดื่มสาหรับกดดื่ม
3. ลิฟท์ ควรปรับปรุงปลอดภัยและเร็วมากขึ้น
4. การเรียนการสอน ควรเพิ่มการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น
5. ควรมีการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์
2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ
3. บัณฑิตสนใจ รับรู้ข้อมูลที่ถ่ายทอดให้
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สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ความกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก ไม่มีความมั่นใจ
2. ทักษะในการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ
3. มารยาทในสังคม (การทักทายผู้ใหญ่)/การไหว้ มารยาทในการทักทาย
4. ทักษะการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้สานักวาน (ควรเน้นที่ปฏิบัติได้จริง) ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
5. ผู้แทนศิษย์เก่า
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีความสามารถด้านการประกอบธุรกิจ
2. นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. มีกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่ากับคณะตลอดเวลา
ความภาคภูมิใจ
1. นาความรู้ที่เรียนมา เช่น ศาสตร์ในการพูดคุย การโน้มน้าวใจลูกค้า ในการประชาสัมพันธ์
ร้าน
2. บัณฑิตที่จบส่วนใหญ่ทางานตรงสาย เช่น นักข่าวตามภาคส่วนต่าง ๆ
3. ได้รับเชิญมาให้ความรู้กับรุ่นน้อง เช่น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. กิจกรรมที่จัดให้ศิษย์เก่าควรมีการจัดงานที่หลากหลาย ไม่เพียงงานรอมฎอนสัมพันธ์และ
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
2. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับศิษย์เก่าเพิ่มเติม อาทิ ศิษย์ที่ยังไม่มีงานทาหรือทางานไม่
ตรงสาย มาให้ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการทางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อยากให้มีกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและรุ่นน้อง ศิษย์เก่ากับบุคลากร
เช่น กีฬาสัมพันธ์
2. อยากให้มีโครงการใหม่ ๆ ที่ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
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ภาพกิจกรรมที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะมี ห ลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนรวมทั้ ง สิ้ น 16 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีจานวน 10 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการ
ธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สา
ชาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,873 คน
มี
อาจารย์ประจา จานวน 97.5 คน ปฏิบัติงานจริง จานวน 91.5 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน วุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 29.5 คน และปริญญาโท จานวน 68 คน ตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 13 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นไป
ตามกระบวนการของระบบประกั นคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ดาเนินการประเมินในวันที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
รอบปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรทา
การประเมิน จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยคณะประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ ร ะดั บ ดี ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.43 ส่ ว นผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะกรรมการฯพบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ มีผ ลการประเมิน ระดั บ ดี ม าก จ านวน 3 องค์ป ระกอบ ได้ แก่ อ งค์ ประกอบที่ 2 3 และ 4
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี จานวน 1 องค์ป ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 และองค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินระดับพอใช้ จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 เมื่อรวมผลการประเมินทุก
องค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีได้คะแนนเฉลี่ย 4.16
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ มีนักวิจัย
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ดีเด่นจานวนมากที่ได้รับรางวัลในการนาเสนองานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการหรือสิ่งสร้างสรรค์ มีงานวิจัยที่
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจานวนมาก นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์จานวนมากและหลากหลายสาขา มีบุคลากร
ที่มีองค์ความรู้ทั้งจากศาสตร์ที่ส่งเสริมทางการศึกษา ประสบการณ์ การจัดการเรียนสอน และงานวิจัยที่เป็น
ศักยภาพในการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีโครงการลานวัฒนธรรม นอกจากนี้
โครงการส่วนใหญ่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่การกากับดูแล
หลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า
เป็นการเฉพาะ ที่ไม่ใช่ช่องทางในการให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่ วไป ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการใช้การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการประยุกต์ ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการ
ทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมให้ชัด และกาหนดโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองแต่ละวัตถุประสงค์ ควรประเมินกิจกรรมโครงการให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนาไปสู่การปรับปรุง
กิจกรรมโครงการนั้น ๆ ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควร
เน้นการวิจัยแบบ PAR ควรนาผลจากการประเมินผลสาเร็จของการบริการวิชาการตามแผน ประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผนการบริการ
วิชาการและกระบวนการวิชาการของคณะ ควรสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการชุมชนกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อการได้มาซึ่งงบประมาณ และเพิ่มโอกาสการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ควร
ปรับองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะเปูาประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของคณะและควรปรับตัวชี้วัด
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกเปูาประสงค์ การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้อง
ใช้จ่ายในแต่ละปีให้ชัดเจน ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียง
พอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุก
ๆ ด้านตามระบบ Coso เป็นอย่างน้อย การจัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM ในส่วน
ของแผนบริ หารบุ คลากรควรวิเคราะห์ อัตรากาลั งปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลั งในอนาคต และดาเนินการ
วางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากร
อาจจะใช้วิธีการ Botton Up คือให้บุคลากรแต่ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุม
สมรรถนะสาคัญ พยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็น
เครื่องมือในการบริห ารงาน และการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (Faculty of Science Technology and
Agriculture) เป็นส่วนราชการทาหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาการมาจากโรงเรียนอาชีพกสิกรรม จังหวัดยะลา โรงเรียนฝึกหัดครู
ยะลา วิทยาลัยครูยะลา และสถาบันราชภัฏยะลา มีวิวัฒนาการด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี
ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
จานวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 1,873 คน มีอาจารย์ประจา จานวน 97.5 คน ปฏิบัติงานจริง จานวน 91.5 คน ลาศึกษาต่อ 6 คน
วุฒิการศึกษาของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวน 29.5 คน และปริญญาโท จานวน 68 คน
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน มีบุคลากร
สายสนับสนุน จานวน 13 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งสิ้น 96,794,205.30 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 85,255,740 บาท และงบบารุง
การศึกษา จานวน 11,538,465.30 บาท

57

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 7 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

2.5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ร้อยละ 25

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ร้อยละ 20

50.47

สุขภาพ

( = บรรลุ ,

(%หรือ

= ไม่บรรลุ)

3.15

16
29.5 x 100

ร้อยละ

97.5

30.26

20 x 100

ร้อยละ
20.51

วิทยาศาสตร์ (16.69-20) x 100
กายภาพ
20
ร้อยละ 0
วิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์

คะแนน
ประเมิน

ร้อยละ
16.35



3.15



3.78



1.71

36.13

ร้อยละ 0

ทั้งหมดมาคานวณ ซึ่งต้อง
ใช้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง


2.5

ร้อยละ

กายภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

5 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

5 ข้อ

5 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

5 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

60,000 บาท

89,842.34



5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 20

31.91



5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

5 ข้อ

6 ข้อ



5
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91.5
29.2
91.5

2. แยกกลุ่มสาขาเป็น 2
กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์



ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

8,220,574

(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ

1. คณะนาอาจารย์ประจา

(10.89-8) x 100

8

หมายเหตุ

ใน SAR)

สัดส่วน)

97.5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

บรรลุเป้าหมาย

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือ

ตัวตั้ง
ตัวหาร

บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

( = บรรลุ ,
= ไม่บรรลุ)

ประเมิน

สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

5 ข้อ

7 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ



4

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้

4.16

หมายเหตุ
(เช่นเหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR)

ระดับดี

จากตารางที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีการดาเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ใน
ระดับดี โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และ ตัวบ่งชี้ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม (5.00) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (5.00)
รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพ หลักสูตร (4.00) และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (1.71)
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2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 8 ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

คุณภาพ
I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

2.66

4.50

3.15

3.36

ระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ 2

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5

-

4.50

-

4.50

ระดับดี

3.25

4.71

4.08

4.16

ระดับดี

ระดับ

ระดับ

ระดับ

พอใช้

ดีมาก

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

จากตารางที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ จานวน 5 องค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นผลการดาเนินงานด้านปัจจัย
นาเข้าอยู่ในระดับต้องพอใช้ (3.25) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดี (4.00) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก
(4.71) ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย (5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (5.00) และองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5.00) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมี 1 องค์ป ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5
การบริ หารจั ดการ (4.50) และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.36)
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3. จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกากับดูแลหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. จ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
5. ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่าเป็นการเฉพาะ ที่ไม่ใช่ช่องทางในการ
ให้ข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้การศึกษา
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจริงและการประยุกต์ (อาจจะใช้ Peer Instruction) ใช้ความรู้ที่เรียนให้มากขึ้น
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
8. การจัดทาแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ ควรกาหนด
วัตถุประสงค์ของแผนในภาพรวมให้ชัด จากนั้นกาหนดโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองแต่ละวัตถุประสงค์ ( 1.
โครงการอาจจะตอบสนองได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ของแผน 1 วัตถุประสงค์ของแผนอาจจะมีหลายโครงการ
กิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว) และทาการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
9. การประเมินกิจกรรมโครงการ ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือ
ตัวชี้วัดของโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนาไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรมีมาตรการกากับดูแลให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ การ
เร่งพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบระยะเวลา ควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ควรมีการส่งเสริมและจูงใจให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ทยอยเกษียณอายุราชการ
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3. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาของกลุ่มสาขาวิชาสุขภาพที่
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อาจารย์ในสาขาต้องรับผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป ทาให้มีภาระงานมาก ส่งผลต่อ
FTES ที่เกินมาตรฐาน จึงอาจจะภาระงานดังกล่าวไปอยู่กับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กองบริการการศึกษาดูแลอยู่
4. ควรจัดเตรียมช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ศิษย์เก่า เช่น เว็บไซต์
ที่เป็นส่วนของศิษย์เก่าเป็นการเฉพาะ ที่ให้ข้อมูลแหล่งงานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทางาน ข้อมูลหรือกิจกรรมที่คณะจัดให้ศิษย์เก่า เป็นต้น ซึ่งควรเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ทันสมัยอยู่เสมอ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีนักวิจัยดีเด่นจานวนมากที่ได้รับรางวัลในการนาเสนองานวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรมการหรือสิ่งสร้างสรรค์
2. มีงานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกจานวนมาก
3. นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์จานวนมากและหลากหลายสาขา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรจัดการความรู้ในประเด็น “การทางานวิจัยให้ได้รางวัล ” หรือ “การทางานวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม” หรือ “การเอาความรู้จากงานวิจัยไปปบริการวิชาการ” ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นควรเน้นการวิจัยแบบ PAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะ
2. ควรรวบรวมบทความวิจั ย เด่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ รางวั ล แล้ ว เผยแพร่ ใ นงานสั ปดาห์
วิทยาศาสตร์ หรือวันราชภัฏในทุกๆ ปี
3. ควรจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยในปีงบประมาณถัดไปให้กระจายไปยังทุกกลุ่ ม
สาขาวิชา เพื่อกระตุ้นอาจารย์นักวิจัยทุกคน/ทุกสาขา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
คณะมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทั้งจากศาสตร์ที่ส่งเสริมทางการศึกษา ประสบการณ์
การจัดการเรียนสอน และงานวิจัยที่เป็นศักยภาพในการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรนาผลการสารวจความต้องการของกลุ่มเปูาหมายมาจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ ในทุกโครงการ
2. ควรจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบปัญหาความต้องการของท้องถิ่น โดย
บูรณาการหรือรวมศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในคณะรวมทั้งกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยให้มาก
ขึ้น
4. คณะควรมีการบริการวิช าการที่ทาให้เกิดรายได้ เช่น บริการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ บริการจัดอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนาผลจากการประเมินผลสาเร็จของการบริการวิชาการตามแผน ประเมินผล
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนามาปรับปรุงแผนการ
บริการวิชาการและกระบวนการวิชาการของคณะต่อไป
2. ควรสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการชุมชนกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการได้มา
ซึ่งงบประมาณ และเพิ่มโอกาสการบริ การวิช าการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งตาม
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีโครงการลานวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรดาเนินการ ทาให้นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้โครงการส่วนใหญ่ มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความทุ่มเทในการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะเปูาประสงค์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของคณะและควรปรับตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกเปูาประสงค์
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการกิจกรรมในแต่ละปี - ควรเป็น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หรือมีจานวนปีเท่ากับแผนกลยุทธ์) จากนั้นระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี จึงกาหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด
3. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมใน ทุก ๆ ด้าน
ตามระบบ Coso เป็นอย่างน้อย
4. การจัดทา KM ควรดาเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM
5. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์
อัตรากาลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตรากาลังในอนาคต และดาเนินการวางแผนให้ได้มาซึ่งอัตรากาลังที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต และส่วนแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะใช้วิธีการ Botton Up คือให้บุคลากรแต่
ละคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะสาคัญต่อไปนี้อย่างน้อย 1. ความรู้ใน
ศาสตร์ที่สอน 2. ความรู้เรื่องหลักสูตร 3. ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 4. ความรู้เรื่องการวัดและการ
ประเมินผล 5. ความรู้เรื่องการวิจัย 6. ทักษะภาษาอังกฤษ 7. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 8. ความรู้ความสามารถ
การทาผลงานทางวิชาการ เป็นต้น จากนั้นคณะนาแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดทาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะในภาพรวม
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6. พยายามให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติโดยใช้แผน
กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
7. การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคณะ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่สาคัญ ส่งผลกระทบในภาพรวมที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนคณาจารย์
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ
2. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3. อาจารย์มีงานวิจัยจานวนมาก มีผลงานที่ได้รางวัลในเวทีวิชาการรวมทั้งมีการจัดประชุม
วิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วย
ความภาคภูมิใจ
1. คณะหรือมหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (อินโดนีเซีย) ทาให้นักศึกษาได้ประสบการณ์
3. นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยมีผลงานแข่งขันกับสถาบันอื่นได้
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
- การประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อ ต้องจัดการเร่งด่วนให้นักเรียนเข้ามาเลือก
เรียนมากขึ้น สืบเนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-
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2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. คณะมีการทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
บุคลากร และพัฒนาทางวิชาการมากขึ้น และได้ขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะมีหลายช่องทาง ทาให้สาธารณชนรู้จักมากขึ้น
3. การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็ว
4. คณะมีการบริการวิชาการหลากหลายศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ความภาคภูมิใจ
1. คณะเป็นที่รู้จักของสังคมในทางที่ดี
2. คณะให้ความสาคัญกับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมอบหมายให้ทางานในบทบาทสาคัญ
เช่น ร่วมเป็นวิทยากรในงานบริกรวิชาการ และร่วมงานวิจัย
3. ผู้บริการคณะยินดีรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรปรับปรุงระบบการทางาน เพื่อลดขั้นตอนการทางานให้น้อยลง รวดเร็ว และกระชับ
2. ควรพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐาน ทุกห้องปฏิบัติการ และ
ควรปรับปรุงระบบสารองไฟฟูาในห้องปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเครื่องมือเมื่อเกิดภาวะกระแสไฟกระชาก
หรือไฟดับ
3. ควรเพิ่มจานวนบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์
4. ควรขยายเวลาการให้บริการห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในคณะให้มากขึ้น
3. ผู้แทนนักศึกษา
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ (อินโดนีเซียให้นักศึกษาศึกษาเองนอก
เรียนมากกว่าในห้องเรียน)
2. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับที่สอน
3. ผู้บริหารเป็นคนรานใหม่ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการมากขึ้น
4. นักศึกษาที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศมีโอกาสดูงานที่อื่น
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5. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกพื้นที่
6. ห้องปฏิบัติการของคณะมีความทันสมัย
ความภาคภูมิใจ
- นักศึกษาหลายคนรักถิ่นฐานบ้านเกิด
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. อาคารสถานที่ดูเก่า ห้องปฏิบัติการมีขนาดเล็กเกินไป เครื่องแก้วไม่เพียงพอกับการใช้งาน
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์น้อย
3. ควรบริการน้าดื่มอาคารทุกอาคาร
4. คณะปิดประตูอาคารเร็วเกินไป
5. เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เสียใช้งานไม่ได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4. ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ควรมีการพัฒนาพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาตนเอง
2. การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการยังไม่คล่อง จึงควรเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือให้เชี่ยวชาญ
และควรใช้ทักษะอุปกรณ์พื้นฐานทั้งเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ให้ครบทุก้าน ไม่เฉพาะสาขาตนเอง
3. ความมั่นใจของบัณฑิต
4. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ระเบียบ และระบบต่าง ๆ
5. ทักษะด้านภาษา การใช้คาที่เป็นทางการในการสื่อสารและตอบโต้หน้าสื่อ
6. ควรเสริมทักษะ IT พื้นฐาน เช่น Photoshop เพื่อทาสื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น Clip
Video ตัดต่อ ซึ่งควรสอดคล้องกับบัณฑิตยุต 4.0 ทักษะด้านโสตทัศนูปกรณ์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อยากได้บั ณฑิตที่จ บจากคณะวิทยาศาสตร์และใช้ห้องปฏิบัติการในทุ กสาขา เช่น เคมี
ฟิสิกส์ ชีวภาพ เป็นต้น
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5. ผู้แทนศิษย์เก่า
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. นักศึกษามีความอดทน สู้งาน
2. อาจารย์เต็มที่ในการให้ความรู้กับนักศึกษา
3. ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย เครื่องมือทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
ความภาคภูมิใจ
- จบมาแล้วได้งานทาตรงสายและได้งานในมหาวิทยาลัยที่จบมา
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
- นักศึกษาไม่กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน จึงควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นใจและความกล้าแสดงออก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. อยากให้คณะเพิ่มทักษะพื้นฐานงานธุรการให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้และนาไปใช้ใน
การทางานได้
2. อยากให้คณะหรือมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นต้นแบบการ
เรียนรู้ในพื้นที่
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กิจกรรมที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานอธิการบดี
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักงานอธิการบดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่ว นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 มีส่ว น
ราชการประกอบด้วย กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สานักงาน
บัณฑิตศึกษา สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี มีปรัชญาของ
หน่วยงาน คือ บริการเป็นหลัก ตระหนักนโยบาย ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม นาสู่มาตรฐานสากล
และได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า บริการได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล นาองค์กรสู่ส ากล การประเมิน
คุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดีเป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา โดยใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย (มรย.) ซึ่งได้ดาเนินการประเมินในวันที่ 16 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารจานวน 1 คน บุคลากรในหน่วยงานจานวน 1 คน และผู้รับบริการ จานวน 1 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักงานอธิการบดีทาการประเมิน จานวน 11 ตัวบ่งชี้ โดย
สานักงานอธิการบดีประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.26 ส่วน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ พบว่าสานักงานอธิการบดี มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้สานักงานอธิการบดี จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ดังนี้ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานหลายระบบครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของ
หน่วยงาน แนวทางเสริมจุดแข็งควรมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน สานักงานอธิการบดีมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับบริการให้บุคลากรอาจารย์นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่เพียงพอและเหมาะสมแนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการปรับปรุง /พัฒนา วัส ดุอุปกรณ์และ
ครุ ภัณฑ์ป ระจ าห้ องให้ พร้ อมใช้งาน มีโ ครงการพัฒ นานักศึกษาจานวนมาก มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีจานวนผู้
ประเมินที่เหมาะสมกับกลุ่มที่ใช้บริการข้อเสนอแนะในการปรับปรุงควรมีการประเมินความพึงพอใจปีละ 2 ครั้ง
เพื่อน าผลการประเมิน มาปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศให้ เป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานให้มีคุณภาพ ควรมีรายละเอียดผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง ควร
มีการจัดทาแผนการจัดการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยการจัดทาเป็นแผนระยะยาวข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้ตอบแบบประเมินที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มและมี
จานวนที่เหมาะสม จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน จัดทาแผนการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม ควร
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นาผลการประเมินคุณภาพระดับ กองรายงานต่อคณะกรรมการบริห ารหน่วยงานตามกาหนดเวลา ควรให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินผลโดยใช้วัตถุประสงค์เป็น
ตัวกาหนดทิศทางในการประเมินในการเขียนข้อคาถาม ควรปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจาปี 2561 ให้มีค่า
เปูาหมาย และตัวชี้วัด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ควรทาแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมและนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป ควร
สนับสนุนบุ คลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและงานธุรการ ร้อยละ 100 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมมีการ
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้สานักงานอธิการบดีทราบสถานภาพของหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การดาเนินแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อให้สานักงานอธิการบดีทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นหานวัตกรรมและหรือแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน
4. เพื่อติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

กรอบการประเมินผลการดาเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน
1. ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของสานักงานอธิการบดี ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
2. ติดตามผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
3. ค้น หานวั ต กรรมหรื อแนวปฏิ บั ติที่ ดี ข องหน่ว ยงานจากการด าเนิ น งานตามระบบประกั น
คุณภาพ
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ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จั ดตั้ งขึ้ น ตามกฎกระทรวง จั ด ตั้ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ยะลา กระทรวงศึก ษาธิก าร
พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 1
มีนาคม 2548 ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
7. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้ ณ วันที่
23 มิถุนายน 2549 ไว้ดังนี้
ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองบริการการศึกษา
3. กองนโยบายและแผน
4. กองพัฒนานักศึกษา
สาหรับโครงสร้างส่วนราชการในสานักงานอธิการบดีนั้น จัดตั้งตามกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พ.ศ. 2549 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้
ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ไว้ดังนี้
ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองบริการการศึกษา
4. กองพัฒนานักศึกษา
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มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริ หารงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เนื่องจากว่ามีภารกิจใหม่ที่จาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบดาเนินการนอกเหนือจากส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการสานักงานอธิการบดี
2. สานักงานประกันคุณภาพ
3. สานักงานบัณฑิตศึกษา

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานอธิการบดี
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 9 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ร้อยละ 80

6x100
9

ร้อยละ 66.67

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4

4.25

8,861,412.45x100 ร้อยละ 94.82
9,344,600
3.80

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9

3 ข้อ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 24

4 คะแนน

4.28

3 ข้อ

3 ข้อ

3 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 25

4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27

ร้อยละ 80
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3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
72 x 100
80

คะแนน
ประเมิน



3.33



5



2



5

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ)

ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1

การบรรลุ
เป้าหมาย
( = บรรลุ ,

ร้อยละ 90



4.28



3





3
4
4



4



4.5

หมายเหตุ
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

ดูผลการประเมินจาก
คณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งตั้ง
ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน

ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้เรื่อง
การนาผลการประเมินไป
ปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย
( = บรรลุ ,

คะแนน
ประเมิน

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ)

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ( 11 ตัวบ่งชี้)
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

3.83
ระดับดี

จากตารางที่ 9 สานักงานอธิการบดี มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ของ มรย. จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
มากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (5.00) ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินรองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ธุรการที่ได้รับการพัฒนา (4.5) ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11 การดาเนินงานของ
ผู้อานวยการสานัก สถาบัน (4.28) ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23 ระบบการกากับการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 24
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 25 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (4.00) ตัวบ่งชี้
มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (3.33) ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (3.00) และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2.00)
2. จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ของแผนเพื่อให้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และระบุ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานให้ชัดเจน.
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ให้ทบทวนและตรวจสอบตัวเลขงบประมาณของกอง/หน่วยงาน 7 ส่วน ให้ตัวเลข
ตรงกัน และระบุรายละเอียดของงบประมาณ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กอง/หน่ ว ยงาน ทั้ง 7 ส่ ว น ควรนาผลการประเมิน ไปพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานหลายระบบครอบคลุมและเป็นประโยชน์ใน
การบริหารงานของหน่วยงาน
2. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีจานวนผู้ประเมินที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ที่ใช้บริการ
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานให้มีคุณภาพ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11 การดาเนินงานของผู้อานวยการสานัก สถาบัน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีรายละเอียดผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สานักงานอธิการบดีมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับบริการให้บุคลากรอาจารย์
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ควรมีการปรับปรุง/พัฒนา วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจาห้องให้พร้อมใช้งาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการจัดทาแผนการจัดการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยการจัดทาเป็นแผนระยะยาว
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้ ตอบแบบประเมิน
ที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มและมีจานวนที่เหมาะสม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน
2. จัดทาแผนการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23 ระบบการกากับการประกันคุณภาพหน่วยงานภายใน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรนาผลการประเมินคุณภาพระดับกองรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ตามกาหนดเวลา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 25 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีโครงการพัฒนานักศึกษาจานวนมาก มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ
และประเมินผลโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวกาหนดทิศทางในการประเมินในการเขียนข้อคาถาม
2. ควรปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจาปี 2561 ให้มีค่าเปูาหมาย และตัวชี้วัด
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
3. ควรทาแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมและนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับการ
พัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรสนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและงานธุรการ ร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนผู้บริหาร
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
แนวนโยบายในการบริหารจัดการ
1. ให้ทุกคนตระหนักเรื่อง Service Mind ต้องมีการปรับปรุงการทางานให้เร็วขึ้น
2. การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้เรื่อง LEAN การปรับปรุงบุคลิกภาพ
และสนับสนุนให้ไปดูงานเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีให้เป็นมืออาชีพ
จุดเด่น
1. บุคลากรมีความทุ่มเทในการทางาน มีความสามัคคี
2. ความพร้อมของอุปกรณ์และอาคารสถานที่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ และอื่น ๆ
ความภาคภูมิใจ
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1. ได้ช่วยบุคลากรแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้สร้างแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้
2. การบริการสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้ให้มหาวิทยาลัยและบุคลากรได้รับความสะดวก
3. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บุคลากรทางานมีความสุข มีความสามัคคี Happy Work
Place
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เนื่องจาก KPI รายบุคคลยังไม่ชัดเจน โดยต้องให้
บุคลากรเข้าใจในหน้าที่ของงาน (Job Descriptions) ซึ่งจะต้องนามาเกี่ยวกับมาตรฐาน และเก็บภาพของการ
พัฒนาสมรรถนะตนเอง ทุกคนต้องมีผลการประเมินผ่าน Core Competency ซึ่งต้องถึงเปูาหมายภายใน
ปีงบประมาณ 2562 นี้
2. บุคลากรต้องรู้เส้นทางความก้าวหน้า ต้องทาแผนพัฒนาตนเอง
3. การแก้ปัญหาเรื่องการทางานมากและประสิทธิภาพได้น้อย ดังนั้นต้องพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อให้การบริหารจัดการใน
สานักงานอธิการบดีเป็นแนวเดียวกันเนื่องจากสานักงานอธิการบดี มีผู้บริหาร 5 รองอธิการบดีมาดูแล ซึ่ง
จะต้องคุยกันให้ออกมาเป็นนโยบาย
2. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ ERP ควร
ตอบสนองเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานให้มากขึ้น
2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
เป็นหน่วยงานประกอบด้วยจานวนหลายกอง มีบุคลากรจานวนมากจึงต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานได้รับการไว้วางใจจากผู้บริหารให้ปฏิบัติงานในหน้าที่สาคัญ จึงรู้สึกภาค
ภูมใจ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควรประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มากกว่านี้
2. เมื่อมีกิจกรรมสาคัญจะหาผู้รับผิดชอบในส่วนงานยาก
83

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. ควรกระจายงานไปสู่กองต่าง ๆ ในการร่วมกันรับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ทุกหน่วยงานที่อยู่ใต้สังกัดสานักงานอธิการบดีควรวางแผนทางานร่วมกัน และร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ควรมีบุคลากรประจาสังกัดสานักงานอธิการบดีและดูแลกากับการปฏิบัติงานโดย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีโดยตรง
3. ผู้แทนผู้รับบริการ
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. เจ้าหน้าที่พร้อมที่ให้บริการด้านข้อมูล /คาแนะนา/แนวทางการแก้ปัญหา (ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจ ใส่ใจ)
2. สถานที่มีความพร้อมสาหรับผู้รับบริการ
3. หน่ ว ยงานมีการจั ดเวที /ประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่งช่ว ยให้ เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน เช่น งานการคลังและงานพัสดุ การจัดทาแผน (สัญจร)
4. มีการแจ้งการปฏิบัติงานของบุคลากร (LINE/แจ้งอัตโนมัติ)
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. หน่วยงาน 7 กอง/ส่วน ควรจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ
2. บางหน่วยงาน/กอง มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น สานักงาน
เลขานุการ
3. หน่วยงานที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับหนังสื อเข้าจากภายนอกดาเนินการล่าช้า ทาให้
บางครั้งเกินระยะเวลาตามเอกสาร/หนังสือ เกิดผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชิญประชุมเรื่อง
แหล่งทุนงานวิจัย การเชิญประชุมการคัดกรองเรื่องเร่งด่วน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีห น่ว ยงานกลางเพื่อประสาน/รับเรื่องบริการของ 7 กอง/ส่ วนเพื่อช่ว ย
ดาเนินการแก่ผู้รับบริการ
2. ในเว็บไซต์ของแต่ละกอง ควรมีกระดานถาม-ตอบ การตอบข้อซักถาม (ตัวอย่าง
คาถาม /ปัญหาที่เจอ/พบบ่อยๆ จะได้ข้อมูล/คาตอบ โดยไม่ต้องถามโดยตรง)
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัย ดารบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มีส่วนราชการประกอบด้วย สานักงานผู้อานวยการ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ การประเมินคุณภาพภายในของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้เกณฑ์
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้
ดาเนินการประเมินในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม – 30 มิถุนายน 2561) และได้รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนเจ้าหน้าที่บุคลากร และผู้แทนผู้รับบริการ
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการประเมิน
จานวน 11 ตัวบ่งชี้ โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.56 ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ
พบว่าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย
4.28
ส าหรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ จุดเด่นของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คือ มีร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานที่ส อดคล้ องกั บพันธกิจและผู้ ใช้ บริการ
สามารถนาไปประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพ การบริหารงานของหน่วยงานแนวทางเสริมจุดแข็งควรวิเคราะห์ผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการไปใช้ในการจัดทาแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มีการบริหารงาน/งบประมาณได้ตรงตามเปูาหมาย - สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์
บรรณสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บริการให้บุคลากร นักศึกษาและบุคลากร
ภายนอกที่เพียงพอและเหมาะสม แนวทางเสริมจุดแข็งควรมีแผนการบริหารจัดการในการดูและซ่อมบารุง
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนเรียนมีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ระบบการกากับการประกันคุณภาพหน่วยงานภายในมีระบบและกลไกในการ
กากับการดาเนิ น งานอย่างเป็น ระบบ และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิช าการและด้านธุรการ จุดที่ควร
พัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ ควรสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ทบทวนการกาหนดตัวบ่งชี้
(KPI) และการกาหนดค่าเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจาปี การรายงานผลการดาเนินการควร
ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง การรายงานผลการดาเนินการควรตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง ควรนาข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
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และจานวนผู้ประเมินที่เหมาะสมเพื่อเป็นข้องมูลในการนาไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธ
กิจและผู้ใช้บริการ ควรมีการขยายเครือข่ายไร้สายให้ประสิทธิภาพในใช้งานเพิ่มขึ้นในส่วนของห้องเรียนรวม
และในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น ควรนาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานและ
โครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ รายงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน ในวาระ
เพื่อพิจารณา ซึ่งอาจจะดาเนินการในช่วงครึ่งปีของการดาเนินงานตามแผนฯ หรือในไตรมาส 3 โดยมีต้องรอให้
หมดปีงบประมาณ ควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) ควรพัฒนาแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) ควรนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงานมาปรับปรุงการดาเนินงาน ควรดาเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาบุคลากรของสานักวิทยบริการฯ วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม คือ มีรายละเอียดของงบประมาณ แต่
ควรตรวจสอบตัว เลขให้ ถูก ต้ อง และมี การสรุ ป ประเด็น ด้ ว ยผั ง ความคิด ซึ่ง เป็น การจั ด การความรู้ที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
๑. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
๒. เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพัฒ นาชายแดนภาคใต้ ท ราบจุดแข็ ง จุ ดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นหานวัตกรรม
และหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
๔. เพื่อติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
๕. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ข้อมูลพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็น
สถาบั น ราชภัฏ ทาให้ฝุ ายหอสมุดวิทยาลั ยครู ยะลาเปลี่ ยนชื่อเป็นส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ ยะลา
โดยรวมเอาฝุายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานสารนิเทศ
3. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
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วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทาให้ ส านั กวิ ทยบริ ก าร เปลี่ ย นชื่ อเป็ น ส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยได้ รวมเอาศูน ย์
คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้าง
การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ฝุายเลขานุการ
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย
2.1 ฝุายทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
3.1 ฝุายระบบคาสั่ง
3.2 ฝุายระบบเครือข่าย
3.3 ฝุายฝึกอบรมและบริการ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
สานักงานผู้อานวยการ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้าง การ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับ
กองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสานักงานผู้อานวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้
หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานดังนี้ คือ
1. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย 1 งาน คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 งาน คือ
2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 งาน คือ
3.1 งานบริหารทั่วไป
3.2 งานระบบเครือข่าย
3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.4 งานบริการและฝึกอบรม
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณใน
การสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศแทนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม ทาให้ต้องย้ายที่ทาการศูน ย์
คอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 แห่ง คือ
1) อาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น 2 สาหรับเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล และ
ชั้น 3 เป็นห้องควบคุมระบบ
2) อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 เป็นสานักงานและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและงานฝึกอบรมทั่วไป
ปีพุทธศักราช 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) มีการส่งมอบอาคาร และมี
การย้ายสานักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการ
เรียนการสอน มาประจาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีพุทธศักราช 2558 ย้ายสานักงานผู้อานวยการ จาก ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มา
ประจา ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการ One Stop Services
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรในการดาเนินงานตามโครงสร้าง จานวน
35 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 5 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจา 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยจานวน
17 คน พนักงานราชการ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน บุคลากรทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพถึงระดับปริญญาเอก
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) สานักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณ
จัดสรรเพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรมตามภารกิจ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 4,620,680 บาท งบ
บารุงการศึกษา เป็นเงิน 2,627,166.45 บาท และงบโครงการความร่วมมือฯ (วสส.) เป็นเงิน 152,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,399,846.45 บาท

วิธีประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภ
ลักษณ์ สินธนา เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ผู้ช่วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ พ ร สุ น ท ร น น ท์ อ า จ า ร ย์ อ ร ว ร ร ณ ก ม ล แ ล ะ น า ย ม ะ ร อ เ ซ ะ ล า เ ม็ ง
เป็นเลขานุการ ได้ดาเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
1. การวางแผนและการประเมิน
1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม โดยศึกษารายงานการประเมินตนเองของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ออกแบบประเมิน วางแผนการประเมิน ประชุมทาความเข้าใจเกณฑ์
ประเมินร่วมกัน และแบ่งงานกลุ่มการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 11, 20
กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9, 16
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กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 22, 23, 27
กลุ่มที่ 4 อาจารย์อรวรรณ กมล ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4
1.2 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม ซึ่งแบ่งเป็น 7 วาระ ดังนี้
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้อานวยการรายงานการดาเนินงานโดยสรุป
3) กรรมการประเมินซักถามประเด็นที่สงสัย
4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมไว้
5) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งผู้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหาร ผู้สัมภาษณ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ผู้สัมภาษณ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง
กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ผู้แทนผู้รับบริการ ผู้สัมภาษณ์คือ อาจารย์อรวรรณ กมล
6) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปผลการประเมินพร้อมทั้ง
จัดรายงานการประเมินตนเอง
7) รายงานผลการประเมินด้วยวาจา
1.3 การดาเนิ น การหลั งจากการตรวจเยี่ย ม โดยท ารายงานประเมินตามแบบฟอร์มของ
สานักงานประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการต่อหน่ วยงาน สานักงานประกัน
คุณภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารหลักฐานตามรายงานการประเมินตนเองของสานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามความสอดคล้ อง และตามเกณฑ์การ
ประเมิ น ในคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 สัมภาษณ์ในประเด็นที่สงสัยจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 10 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย
( = บรรลุ ,

คะแนน
ประเมิน

ร้อยละ 83.33



5

ร้อยละ 98.64



5

ร้อยละ 99.81



5

ร้อยละ 85.40



2

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ)

15
18

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4

ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9

3 ข้อ

5 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11

4

4.12



4.12

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16

3 ข้อ

4 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 20
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27

5 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
ร้อยละ 80

4 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อ






3
5
4
5

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ( 11 ตัวบ่งชี้)
ผลการประเมิน

651,015
660,000
4,611,688
4,620,680
4.27

34
34

ร้อยละ 100

หมายเหตุ
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

4.28
ระดับดี

จากตารางที่ 10 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ของ มรย. จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับดี โดยตัว
บ่งชี้ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายการลงทุน ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ตัวบ่งชี้ มรย.
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ที่ 22 การบริการของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และตัว
บ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ธุรการที่ได้รับการพัฒนา (5.00) ตัวบ่งชี้ที่มีผล
การประเมินรองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11 การดาเนินงานของผู้อานวยการสานัก สถาบัน (4.12) ตัวบ่งชี้
มรย. ที่ 16 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23 ระบบการกากับการประกันคุณภาพ (4.00) ตัวบ่งชี้
มรย. ที่ 20 การบริการวิชาการแก่สังคมหน่วยงานภายใน (3.00) และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2.00)
2. จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ตาม
รายองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
2. ควรทบทวนการกาหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และการกาหนดค่าเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายการลงทุน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
มีรายละเอียดของงบประมาณ แต่ควรตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การรายงานผลการดาเนินการควรตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรนาข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ผู้ใช้บริการ สามารถนาไปประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพ การบริหารงานของหน่วยงานแนวทางเสริมจุดแข็งควร
วิเคราะห์ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการไปใช้ในการจัดทาแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มและจานวนผู้
ประเมิน ที่เหมาะสมเพื่อเป็นข้องมูลในการน าไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ส อดคล้องกับพันธกิจและ
ผู้ใช้บริการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11 การดาเนินงานของผู้อานวยการสานัก สถาบัน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
บริหารงาน/งบประมาณได้ตรงตามเปูาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สานักวิทยบริการฯ โดยศูนย์บรรณสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ บริการให้บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่เพียงพอและเหมาะสม แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีแผนการบริหารจัดการในการดูและซ่อมบารุงระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนเรียนมี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สานักวิทยบริการฯ ควรมีการขยายเครือข่ายไร้สายให้ประสิทธิภาพในใช้งานเพิ่มขึ้น
ในส่วนของห้องเรียนรวมและในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 20 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สานักวิทยบริการฯ ควรนาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานและ
โครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ รายงานต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน ในวาระ
เพื่อพิจารณา ซึ่งอาจจะดาเนินการในช่วงครึ่งปีของการดาเนินงานตามแผนฯ หรือในไตรมาส 3 โดยมีต้องรอให้
หมดปีงบประมาณ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง)
2. ควรพัฒนาแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การสรุปประเด็นด้วยผังความคิด ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23 ระบบการกากับการประกันคุณภาพหน่วยงานภายใน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหน่ว ยงานมา
ปรับปรุงการดาเนินงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับการ
พัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและด้านธุรการ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรดาเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสานัก
วิทยบริการฯ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนผู้บริหาร
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
แนวนโยบายในการบริหารจัดการ
1. พัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ โดย
เน้นมาตรฐาน เริ่มจากมาตรฐานการให้บริการ การมีคู่มือในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
2. พัฒนาองค์กร การนาไคเซ็น การบริหารงานตามระบบ LEAN มุ่งลดรอบการทางาน
เพื่อให้การบริการมีความพึงพอใจ และการมุ่งไปที่ การบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ที่จะ
นามาใช้ในการสร้างมาตรฐานองค์กรโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นหน่วยงานแรกของ
มหาวิทยาลัยในการใช้ระบบดังกล่าว
จุดเด่น
1. การบริหารงานเชิงรุก มีมาตรฐานการบริหารงานค่อนข้างสูง และมีความเด็ดขาดใน
การบริหารงาน
2. ทีมงานมีความเข้มแข็ง และการทางานไปในทิศทางเดียวกัน
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ความภาคภูมิใจ
1. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยมี
เปูาหมายชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดการทางานเชิงรุก มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ที่พร้อมในการให้บริการ มีการ
เตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า เมื่อมหาวิทยาลัยขอโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ สามารถส่งให้
มหาวิทยาลัยได้โดยทันที
2. เป็นผู้นาองค์กรที่ล้าหน้าในด้าน KPI การทางานเข้าสู่มาตรฐานสากล
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
การให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้อานาจในการคิด /เสนอโครงการที่
ตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร การพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถ คิดแบบเชิงระบบ และมุ่งสู่เปูาหมาย
เดียวกันได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรสร้างความมั่นคงในการงานอาชีพกับบุคลากรที่หน่วยงานเป็นผู้พัฒนา แต่ไม่มี
อัตรา/ตาแหน่งให้ ดังนั้นจึงสูญเสียบุคลากรเก่ง ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ กับการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยย่อย ๆ ยังไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการ ที่เน้นคุณภาพให้ชัดเจน
3. ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะกับภารกิจในปัจจุบัน ที่จะต้องทางานได้
อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัว ควรทางานด้วยศักยภาพที่สูง และบุคลากรสามารถทางานได้หลากหลายหน้าที่
2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. การนาองค์ความรู้และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การกาหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) Kaizen, LEAN, มาตรฐาน
การปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ
ความภาคภูมิใจ
1. เป็ น หน่ ว ยงานน าร่ อ งในการน ากระบวนการบริ ห ารในด้า นต่า ง ๆ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย เช่น
ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์
3. บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. อยากให้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด ให้มีความน่าสนใจและดึงดูด
ผู้ใช้บริการ เช่น โครงการห้องสมุดปัญญาภิรมย์ ในการปรับพื้นที่และบรรยากาศของห้องสมุดให้มีความทันสมัย
มากขึ้น
2. ครุภัณฑ์ที่ให้บริการในห้องสมุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อยากให้เปลี่ยนครุภัณฑ์ให้มีสีสัน
มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
อยากให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานในการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของแต่ละสาขา
3. ผู้แทนผู้รับบริการ
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมหลากหลาย เชิงรุก เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ยะลา (American Corner) มีสถานศึกษาภายนอกนา
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการให้บริการบุคคลภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลายช่องทาง
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เต็มใจ ใส่ใจ ช่วยแนะนา ช่วยหา/ค้นตารา/หนังสือ
3. ห้องศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ยะลา (American Corner) มีกิจกรรมบ่อย
สถานที่บรรยากาศทาให้ต้องการไปใช้บริการ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. ควนมีเจ้าหน้าที่ประจาตามชั้นต่าง ๆ ทุกชั้น เช่นชั้น 5 เกี่ยวกับวิจัยต้องการ
คาแนะนา และให้คาปรึกษา
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีเจ้าหน้าที่
ดูแล และให้คาแนะนาแก่นักศึกษา และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ต้องการสถานที่ บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการ เหมือนกับห้อง American
Corner
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรจะมีห้อง/สถานที่ละหมาดในห้องสมุด
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปี การศึ กษา 25 60 ซึ่ งเป็ น ส่ ว นราช การหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏยะลา
ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึง
เปลี่ยนชื่อ เป็ นส านั กวิจั ยและบริ การวิชาการ และจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 เพื่อทาหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ
บุคลากรและนักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้มีส่วนราชการประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้เกณฑ์
การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งได้ดาเนินการประเมินในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (1
สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้รับบริการ
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ทาการประเมิน จานวน
15 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ประเมินตนเองมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ พบว่าสถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64
ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณภาพในครั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้ มี การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น
ข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการพั ฒ นา เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาชายแดนภาคใต้
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ จุดเด่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้ คื อ ส ถ า บั น วิ จั ย ฯ มี ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นประโยชน์
ในการเพิ่มคุณภาพการบริ หารงานของแต่ละหน่วยงาน ควรนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้สอดคล้องกับพันธกิจที่สามารถนาไปใช้ในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สถาบั นวิจั ยและพัฒ นาชายแดนภาคใต้ มี การจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ ละหน่วยงานที่เพี ยงพอ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ก า ร วิ จั ย
การบริการวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของงานส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์วัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการจั ดระบบการบริการจัดการ ในการบริก ารสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยฯ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาในการจัดโครงการ/
กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน
เพิ่มขึ้น แนวทางเสริมจุดแข็งควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี จุดควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนได้ แก่ ทบทวน
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย/ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถวัดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ได้ ควรแนบหลักฐานการเบิกจ่ายในรายงานสรุปการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ควรสรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีการลง ณ วันที่ของข้อมูล และมีการลงนามข้อมูลของผู้ตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วน เพื่อให้รายงาน
มีความน่าเชื่อถือผ่านการตรวจสอบข้อมูลในการใช้เพื่ อประเมิน ควรมีข้อมูลแนบในรายงานสรุปความพึงพอใจ
และแสดงให้เห็นค่าร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเป็นภาคเรียนเพื่อทาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
เพิ่มคุณภาพในการดาเนินงาน ควรมีผู้ประเมินที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการ และมีจานวนที่เหมาะสม ควรมีการทา
แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยละหน่วยงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ ควรปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้ใช้ประโยชน์หลายหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มีข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยแต่ละคน
จากแต่ละคณะ ได้รับการพัฒนากี่ครั้งในรอบปีและพัฒนาในเรื่องอะไรแล้วบ้าง ควรจัดทาคู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ควรประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการตามรอบระยะเวลา จัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
จริง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่ อให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาชายแดนภาคใต้ ท ราบจุ ดแข็ ง จุ ดที่ ควรปรั บปรุ ง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งค้นหานวัตกรรมและ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
4. เพื่อติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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กรอบการประเมินผลการดาเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน
1. ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ในด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
2. ติดตามผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
3. ค้นหานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานจากการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เดิมเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา จนเมื่อ พ.ศ. 2538
ยกฐานะเป็นสานักวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเมื่อประกาศใช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า พ . ศ . 2 5 4 7 เ มื่ อ วั น ที่ 1 4 มิ ถุ น า ย น 2 5 4 7
ได้ยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีส่วนราชการประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานผู้อานวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้กาหนดปรัชญาไว้ว่า พัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยวิจัย บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม และกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) พัฒนาขีด
ความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและการทานุบารุง ศิลปวัฒธรรม ให้เป็นที่พึ่งพา
ของสังคม และเป็นที่ประจักษ์ในสากล
ปี พ.ศ. 2557 สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาชายแดนภาคใต้ ได้ มี ห น้ า ที่ส่ ง เสริ มการวิ จั ย อาจารย์
ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีบุคลากร จานวน 32 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาย
วิชาการ 3 คน และบุ คลากรสายสนับสนุน 28 คน ประกอบด้ว ย พนักงานมหาวิทยาลัย 21 คน พนักงาน
ราชการ 3 คนพนักงานสัญญาจ้าง 5 คน บุคลากรทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพถึง
ระดับปริญญาเอก
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบั นวิ จัย และพัฒ นาชายแดนภาคใต้มี งบประมาณแยกเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 6,224,100 บาท และเงินบารุงการศึกษา จานวน 5,187,750 บาท รวมทั้งสิ้น
จานวน 11,411,850 บาท ในปีการศึกษา 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน ................. เรื่อง
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วิธีประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภ
ลักษณ์ สินธนา เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุ พ ร สุ น ทรนนท์ อาจารย์ อ รวรรณ กมล และนายมะรอเซะ ลาเม็ ง เป็ นเลขานุ ก าร ได้
ดาเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
2. การวางแผนและการประเมิน
1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม โดยศึกษารายงานการประเมินตนเองของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ออกแบบประเมิน วางแผนการประเมิน ประชุมทาความเข้าใจเกณฑ์
ประเมินร่วมกัน และแบ่งงานกลุ่มการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 11, 17, 18, 19
กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9, 16, 21
กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 22, 23, 27
กลุ่มที่ 4 อาจารย์อรวรรณ กมล ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 20
2.2 การดาเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม ซึ่งแบ่งเป็น 7 วาระ ดังนี้
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้อานวยการรายงานการดาเนินงานโดยสรุป
3) กรรมการประเมินซักถามประเด็นที่สงสัย
4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยศึกษาจากเอกสารหลักบานที่จัดเตรียมไว้
5) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งผู้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ที่ 1 สั ม ภาษณ์ ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร ผู้ สั ม ภาษณ์ คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภลักษณ์ สินธนา
กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ผู้สัมภาษณ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์
กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ผู้แทนผู้รับบริการ ผู้สัมภาษณ์คือ อาจารย์อรวรรณ กมล
6) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปผลการประเมินพร้อมทั้ง
จัดรายงานการประเมินตนเอง
7) รายงานผลการประเมินด้วยวาจา
1.3 การดาเนิ น การหลั งจากการตรวจเยี่ย ม โดยท ารายงานประเมินตามแบบฟอร์มของ
สานักงานประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการต่อหน่วยงาน สานักงานประกัน
คุณภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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2. วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งจากเอกสารหลั ก ฐานตามรายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถาบัน วิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง ตามความสอดคล้อง และตามเกณฑ์การ
ประเมิ น ในคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 สัมภาษณ์ในประเด็นที่สงสัยจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตารางที่ 11 ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1

ร้อยละ 70

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2

65.11

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3

74.29

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4

4

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9

3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 11
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

22
27
8,508,600
8,510,600
21,656,025
26,374,970
334x5
354

การบรรลุ
เป้าหมาย
( = บรรลุ ,

คะแนน
ประเมิน

 = ไม่
บรรลุ)

ร้อยละ 81.48



5

ร้อยละ 99.98



5

ร้อยละ 85.92



5

4.72



4.72

5 ข้อ



5

3.92

3.99



3.99

4 ข้อ

4 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 17

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 18

5

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 19

5

6 ข้อ
92,948
4
0.6



5

23,237



4.65

ร้อยละ 15



3.75

หมายเหตุ
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

ไม่มีหลักฐานเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
คานวณผิดพลาด
คานวณผิดพลาด
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย
( = บรรลุ ,

คะแนน
ประเมิน

 = ไม่
บรรลุ)

หมายเหตุ
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน SAR)

4
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 20

6 ข้อ

6 ข้อ



5

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 21
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 23

5 ข้อ
4 ข้อ
4

6 ข้อ
6 ข้อ




5
5

4 ข้อ



4



4.47

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละ 70
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ( 15 ตัวบ่งชี้)
ผลการประเมิน

17
19

ร้อยละ 89.47

4.64
ระดับดี
มาก

จากตารางที่ 11 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดี
มาก โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายการลงทุน ตัวบ่งชี้ มรย. ที่
3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ตัว
บ่งชี้ มรย. ที่ 17 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 20 การ
บริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 21 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ มรย.
ที่ 22 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน (5.00)
รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4.72) และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
น้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 19 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย (3.75)
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2. จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ตาม
รายองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ทบทวนตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย/ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบาง
โครงการไม่สามารถวัดตัวบ่งชี้ความสาเร็จได้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายการลงทุน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรแนบหลักฐานการเบิกจ่ายในรายงานสรุปการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการลง ณ วันที่ของข้อมูล และมีการลง
นามข้อมูลของผู้ตรวจสอบหรือหัวหน้าส่วน เพื่อให้รายงานมีความน่าเชื่อถือผ่านการตรวจสอบข้อมูลในการใช้
เพื่อประเมิน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีข้อมูลแนบในรายงานสรุปความพึงพอใจ และแสดงให้เห็นค่าร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาชายแดนภาคใต้ มีก ารพัฒ นาปรับปรุงเว็บ ไซต์และข้อมู ล
สารสนเทศ ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน ควรนาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้สอดคล้ องกับพันธกิจที่สามารถนาไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นภาคเรียนเพื่อทาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดาเนินงาน
2. ควรมีผู้ประเมินที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการ และมีจานวนที่เหมาะสม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 16 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยงานที่เพียงพอ เหมาะสม และพร้อมใช้งานในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การตรวจวิเคราะห์ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของงานส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์วัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก แนวทางเสริม
จุดแข็ง ควรมีการจัดระบบการบริการจัดการ ในการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรมีการทาแผนการจั ดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยละหน่วยงานที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 17 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้ใช้ประโยชน์หลายหลายมากยิ่งขึ้น เช่น มีข้อมูล
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยแต่ละคน จากแต่ละคณะ ได้รับการพัฒนากี่ครั้งในรอบปีและพัฒนาใน
เรื่องอะไรแล้วบ้าง
2. ควรจัดทาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 18 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 19 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 20 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ควรประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการตามรอบ
ระยะเวลา
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 21 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง แนวทางเสริม
จุดแข็ง ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 22 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานจริง
2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ มรย. ที่ 27 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับการ
พัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลในเล่มให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การใช้ภาษาการเขียนให้เป็นภาษาทางราชการ

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้แทนผู้บริหาร
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
แนวนโยบายในการบริหารจัดการ
1. ผู้ อานวยการสถาบัน วิจั ยและพัฒ นาชายแดนภาคใต้ มอบหมายงานตามรอง
ผู้อานวยการฯ ที่รับผิดชอบงาน โดยกระจ่ายอานาจและแบ่งบทบาทหน้าที่การทางานที่ชัดเจน
2. ทีมผู้บริหารมีเปูาหมายการทางานร่วมกัน
3. การบริหารงานเป็นแบบมีส่วนร่วม ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
จุดเด่น
1. ทีมผู้บริหารมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ทา
ให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น
2. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ทุกคนมีความสามารถสูง สามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุตาวัตถุประสงค์ได้ แม้ว่ามีข้อจากัดเรื่องจานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
ความภาคภูมิใจ
- ได้มีโอกาสทางานที่ท้าทายหลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการทางาน และ
แสดงความสามารถ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. บุ คลากรไม่เพียงพอกับงาน ทาให้ บุคลากรทางานเกินภาระงานมาก ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพงานในภาพรวม
2. งบประมาณในการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีน้อย
และบางครั้งได้งบประมาณมาทางานในเวลากระชั้นชิด ทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรเพิ่มบุคลากรที่ส อดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ในการทาฐานข้อมูลงานวิจัย
2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและมีความชัดเจน
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2. ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. บุคลากรมีความสามารถในการทางานและทางานเป็นทีม
2. การวิจัย การทาวิจัยการบริหารงานวิจัย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
3. อานาจการตัดสินใจ การกระจายอานาจให้กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ
ความภาคภูมิใจ
1. มีส่วนร่วมผลักดันวารสารวิชาการให้เข้าอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 ได้
2. ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ร่วมกัน เช่นงานประชุมทางวิชาการ
3. ทางหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. อบรมพัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้มีความชานาญกับงานในภาระงานหน้าที่
2. อยากให้หน่วยงานสนับสนุนการทาผลงานระดับ ชานาญการหรือมีตาแหน่งที่สูงขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
3. สถานที่ไม่เอื้อต่อการทางานควรปรับปรุงสถานที่ให้เป็นเอกภาพในการทางานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. อยากให้กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ให้มีขวัญและกาลังใจ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
2. หน่วยงานภายในและกอง ขาดการทางานร่วมกันเป็นทีมในภาพรวมของสถาบันฯ
3. ผู้แทนผู้รับบริการ
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลายช่องทาง ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ไลน์ ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค
2. บุคลากรมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. มีระบบการให้บริการดี
4. เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างฯ ของหน่วยงานโดยเฉพาะการ
จัดอบรมต่าง ๆ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
1. การเป็นหน่วยงานกลางในการประสานขอแหล่งทุนภายนอก
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การจัดแบ่งภาระหน้าที่ในการทางานอย่างชัดเจน
2. เป็นร้อยละ 10 ขอทุนสนับสนุนจากภายนอกให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้รับศึกษาระเบียบ
กองทุนวิจัยเพื่อขอใช้งบประมาณในส่วนนี้
3. ทาเป็นตารางสรุปในแต่ละปี ในการรับทุนแต่ละแหล่งทุน (ภายนอก)
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ภาคผนวก
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วัน เดือน ปี
๖ กันยายน ๒๕๖๑
๗ กันยายน ๒๕๖๑
๘ กันยายน ๒๕๖๑
๙ กันยายน ๒๕๖๑
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

หน่วยงานที่รับการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร์
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน่วยงานที่ต้องรายงาน

ตัวบ่งชี้
มรย. 1 ร้อยละของตัวชีว้ ัดที่บรรลุ
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
มรย. 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายการ
ลงทุน
มรย. 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวม
มรย. 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มรย. 5 กระบวนการพัฒนาแผน
มรย. 6 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มรย. 7 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
มรย. 8 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้
มรย. 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
มรย. 10 ระบบบริหารความเสีย่ ง
มรย. 11 การดาเนินงานของผู้อานวยการสานัก
สถาบัน
มรย. 12 การรับนักศึกษา
มรย. 13 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
มรย. 14 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
มรย. 15 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
มรย. 16 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มรย. 17 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มรย. 18 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มรย. 19 ผลงานทางวิชาการของนักวิจยั
มรย. 20 การบริการวิชาการแก่สังคม
มรย. 21 ระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มรย. 22 การบริหารของหน่วยงานเพือ่ การกากับ
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กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี
สานักงานบัณฑิตศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้

สานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกลาง
กองบริการการศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี
สานักงานบัณฑิตศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน
มรย. 23 ระบบกากับการประกันคุณภาพหน่วยงาน / / /
ภายใน
มรย. 24 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
/
มรย. 25 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
/
มรย. 26 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
มรย. 27 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนด้าน
/ / / / / /
วิชาการ ธุรการที่ได้รับการพัฒนา
รวม
12 15 11 13 13 11

/
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/

/

/

/

/

/

/

13 11 13 12 12 12 12 12 1 11 11
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