รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ก

ข

คานา
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับมอบหมายจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) หรื อ สมศ. ให้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ยะลา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งคณะผู้ประเมิน ได้ดําเนินการโดยการตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
ยืนยัน สภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
วิธีการที่ สมศ. กําหนด ก่อนการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
เพื่อกําหนดวันที่คณะผู้ประเมินเข้าประเมิน เมื่อกําหนดวันที่คณะผู้ประเมินเข้าประเมินคุณภาพภายนอกได้
ตรงกันแล้ว คณะผู้ประเมินได้ทําความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กําหนด และศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมถึงการเขียนรายละเอียดกําหนด
ขอบเขตการประเมิน วางแผนการดําเนินงาน และการตรวจเยี่ยม โดยประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
เป็นระยะ ระหว่างการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบสาม แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นคณะผู้ประเมินได้แบ่งกลุ่มเพื่อดําเนินการ ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงานต่างๆ มีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตามสภาพจริง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยม มีการวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะผู้ประเมินได้เสนอผลการประเมิน
ด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเขียนรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ทักท้วง ก่อนการปรับแก้และส่งรายงานให้สมศ. เพื่อดําเนินการต่อไป
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามนี้ เป็นรายงานผลการประเมินเพื่อยืนยัน
สภาพที่เป็นจริง ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการประเมินของคณะผู้ประเมิน ซึ่งประเมินในรูปแบบของ
กัลยาณมิตร คณะผู้ประเมินจึงหวังว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสืบไป

(ศาตราจารย์พลตํารวจตรี ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร)
ประธานคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
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การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
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๑. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพประจําจังหวัด ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อ
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้จัดตั้ง ใช้เงินศึกษาพลี
(เงิน ศึกษาพลี เป็น เงินที่รั ฐ เก็บ จากชายไทย อายุ ๑๘-๖๐ปี เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษา)
เป็นค่าก่อสร้างสถานที่เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ดํารงโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช
๒๔๖๔ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประโยคประถมบริบูรณ์ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในสมัยนั้น วันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๘ ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ข้างวัดพุทธภูมิ คือ ส่วนของบริเวณที่เป็นโรงเรียนคณะราษฎร
บํารุงจังหวัดยะลาในปัจจุบัน การย้ายโรงเรียนครั้งนี้ ด้วยสาเหตุว่าที่ตั้งโรงเรียนเดิม คือ ที่มลายูบางกอกเป็น
เนินสูงไม่เหมาะแก่การฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ คือ การทําสวนปลูกผัก ในสมัยนั้นพระภูมิพิชัยเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด
พ.ศ. ๒๔๗๗ จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต้นปีที่ ๑ – ๒
พ.ศ. ๒๔๗๘ จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ๒ ชั้น คือ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ นักเรียน
สอบไล่ได้ ป.๕ เป็นนักเรียนปีที่ ๑ นักเรียนที่สอบไล่ได้ ป.๖ เป็นนักเรียนชั้นปีที่ ๒ และมีประถม เกษตรกรรม
ปีที่ ๑,๒ รวมอยู่ด้วย วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๐ ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่โรงเรียนอนุบาล ซึ่งได้ปลูกสถานที่ขึ้นใหม่
(โรงเรียนอนุบาลสมัยนั้นอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปัจจุบัน) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ โอนชั้นประถมเกษตรกรรม
ไปขึ้นกับเทศบาลเมืองยะลา ยังคงเหลือแต่ชั้นฝึกหัดครู ปีการศึกษา ๒๔๘๒ ไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนเลย
โรงเรียนต้องปิดตลอดปี การศึกษา ๒๔๘๒ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เริ่มเปิดทําการสอนใหม่เป็นมัธยม
พิเศษ เริ่มสอนปีที่ ๑ แล้วปีต่อมาคือปี พ.ศ.๒๔๘๔ ขยายถึงชั้นปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๘๖ เปลี่ ย นเรี ย กชื่ อ ม.๑-๒-๓ พิ เศษ เป็ นชั้ นฝึ กหั ดครู ประชาบาล (ป.ป.) ปีที่ ๑-๒-๓
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๖ ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่สะเตง ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงคมนาคม โอนเงินชดใช้ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่แผนกมหาดไทย ทางแผนกมหาดไทยยกกรรมสิทธิ์
อาคารต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนฝึกหัดครู คือ
๑. ที่ทําการอําเภอเมืองยะลา ๑ หลัง
๒. ศาลากลางจังหวัด ๑ หลัง (หอธรรมศักดิ์มนตรี)
๓. ที่ทําการแผนกศึกษาธิการ ๑ หลัง
๔. สโมสรเสือปุา ๑ หลัง
๕. จวนข้าหลวงประจําจังหวัด ๑ หลัง
๖. ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข ๑ หลัง

๒

พ.ศ. ๒๔๙๓ เปิดชั้นฝึกหัดครูมูล รับนักเรียนที่สอบไล่ได้ ม.๖ เข้าเรียนตามหลักสูตร ๑ ปี และยุบ
เลิกชั้น ป.ป. ปีที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปิดชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดปีที่ ๑ ยุบเลิกชั้น ป.ป. ปีที่ ๒
พ.ศ. ๒๔๙๘ ยุบเลือกชั้นประโยคครูมูลเปิดชั้นเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปีที่ ๑ ยุบ
เลิกชั้น ว. ปีที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๙๙ เปิดชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปีที่ ๒ ยุบเลิกชั้นประโยคครูมูลและเปิดสอนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเรื่อยมา
พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ย ะลาได้ ย้ า ยมาจากศาลากลางเก่ า ที่ ส ะเตงมาอยู่ ที่ ปั จ จุ บั น
ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง หอนอน ๑ หลัง และโรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง และยังใช้สถานที่เดิมอยู่ด้วย
เพราะสถานที่ ส ร้ า งใหม่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ที่ ส ถานที่ ปั จจุ บั น นี้ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุ ล อดี ต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแผนผังไว้ให้ตั้งแต่เมื่อแรกที่ได้ที่ดินมาดําเนินการก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลา และใน
ปีการศึกษา ๒๕๐๖ ได้เปิดชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นรุ่นแรก และขยายการเปิดสอนชั้น
ปกศ.สูง วิชาเอกต่าง ๆ เรื่อยมา
พ.ศ. ๒๕๐๙ วิทยาลัยครูยะลาได้รับเงินงบประมาณดําเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทําให้
เป็นสถานที่สมบูรณ์ มีอาคารสถานที่พร้อมทั้งอาคารเรียน หอนอนหญิง หอนอนชาย หอประชุม บ้านพักครู
โรงครัว ตลอดจนการสาธารณูปโภคภายในสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอน ๔๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
ฉบับพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘” ทําให้วิทยาลัยทั่วประเทศสามารถเปิดสอนระดับ
ปริญญา วิทยาลัยครูยะลาได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาโทภาษาไทย
และได้เปิดสอนมาถึงปัจจุบันเป็นจํานวนหลายวิชาเอก และวิชาโท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ ข ยายหลั ก สู ต รเปิ ด สอนวิ ช าการในสาขาต่ า งๆ ตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์
สาขาศิ ล ปกรรมและศิ ล ปประยุ กต์ วิ ช าเอกออกแบบประยุ ก ต์ศิ ล ป์ หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญญาวิ ท ยาศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกการอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙ ขยายหลั กสู ตรอนุ ปริญญาศิล ปศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิช าดนตรีและศิลปการแสดง
วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาวิทยาการ
จัดการทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู จึงถือเอาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ”
สื บ ต่ อ มา วั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ได้ มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก.
“พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘” วิทยาลัยครูยะลาจึงได้นามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่ง
ทําให้สถาบันฯ สามารถเปิดสอนในระดับที่สูงว่าปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเปิดรับนักศึกษา กศ.บป. ศูนย์แม่ลาน
และเริ่มไปเรียนที่แม่ลานและเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนโครงการ กศ.บป. ภาคค่ํารุ่น ๑ เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
ไม่มีที่เรียน
พ.ศ. ๒๕๔๒ รับนักศึกษา กศ.บป. ภาคค่ํารุ่นที่ ๒ และแปลงสภาพนักศึกษา กศ.บป. ภาคค่ํารุ่นที่ ๑ และ
๒ ซึ่งรับจากนักเรียน ม.ปลาย และอนุปริญญามาเป็นนักศึกษาโครงการ กศ.พท. รุ่นที่ ๑ และ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ระดับ
ปริญญาโท)
พ.ศ. ๒๕๔๔ รับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.พท. รุ่นที่ ๔ และนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๑๖ เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ รั บ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.พท. รุ่นที่ ๕ และนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๑๗
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๖ รั บ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.พท. รุ่นที่ ๖ และนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๑๘
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗ รับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๑๙ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ก.
พ.ศ. ๒๕๔๘ รับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๒๐ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๙ รับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๒๑ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ รับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ ๒๒ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ รับนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๑ และรับนักศึกษา กศ.บป.
รุ่นที่ ๒๓ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑

๔

พ.ศ. ๒๕๕๒ รับนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ และรับนักศึกษา กศ.บป.
รุ่นที่ ๒๔ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ และเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ และรับนักศึกษา กศ.บป.
รุ่นที่ ๒๕ เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

๕

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
๑.๒.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๔. ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน
๔.๐๑
๓.๗๔
๓.๘๕
๔.๒๖
๓.๑๓
๓.๑๔
๑.๙๓
๕.๐๐
๒.๔๘
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๗

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๓.๗๙
๕.๐๐
๔.๒๙
๒.๐๗
๔.๑๒
๔.๑๒
๔.๘๑

ดี
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดี
ดี
ดีมาก

๕.๐๐
๔.๔๔
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๒๔

ดี

๖

๑.๒.๒ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ
คณะ
๑. คณะครุศาสตร์
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. คณะวิทยาการจัดการ
๔. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๔.๑๔
ดี
๓.๙๖
ดี
๓.๘๖
ดี
๔.๔๖
ดี

ผลการประเมินรวม
๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น)
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
๔.๒๕
ดี
๔.๑๒
ดี
๔.๐๙
ดี
๔.๔๖
ดี

๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา มี จํ า นวนหน่ว ยงานระดั บคณะที่รั บ การประเมิ น จํ านวน ๔ คณะ
และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะ จํา นวน ๐ แห่ง ทุกคณะมีคะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ที่ ๑- ๑๑ มากกว่า ๓.๕๑ และคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันมีค่ามากกว่า ๓.๕๑ แสดงว่า
ทุกคณะควรได้รับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด
๒. ผลประเมินระดับสถาบัน คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ เท่ากับ ๔.๐๗ ระดับคุณภาพ “ดี”
และได้รับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวรวมกันเท่ากับ ๔.๒๔ ระดับคุณภาพ “ดี” แสดงว่าสถาบันควรได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด

๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๓.๑ ระดับสถาบัน
๑.๓.๑.๑ ควรมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันการยกย่องคณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและ
ความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพนั้น ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย
๑.๓.๑.๒ ควรสร้างความตระหนักให้นักศึกษามีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยเพิ่ม
ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นบ้านในหลักสูตรหรือในกิจกรรมเสริม ตลอดจนมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรในด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
๑.๓.๑.๓ ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับโครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริโ ดยใส่ ไ ว้ใ น
พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เห็นอย่างชัดเจน
๑.๓.๑.๔ ควรเร่ ง ติ ด ตามระบบข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงและเกิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๑.๓.๑.๕ ควรกําหนดเปูาหมายด้านจํานวน ระยะเวลา แผนงานรวมทั้งการจัดระบบ
ส่งเสริมทางวิชาการ โดยมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

๗

๑.๓.๒ ระดับคณะ
๑.๓.๒.๑ ทุกคณะควรกําหนดนโยบายคืนกําไรให้สังคม เช่นการให้ศิษย์เก่าสามารถกลับมา
เรียนเพิ่มเติมในบางรายวิชา หรือบางชั่วโมงที่เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
๑.๓.๒.๒ แต่ละคณะควรกําหนดนโยบายมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพของตนตาม
ความถนัดให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในรูปแบบที่หลากหลาย

๘

๒. บทนา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ยะลา เดิม เป็น โรงเรี ยนอาชี พ ประจํ า จัง หวั ด ตั้ง ขึ้ นเป็ นโรงเรีย นฝึ ก หั ด ครู
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้จัดตั้ง ใช้เงิน
ศึกษาพลี (เงิน ศึกษาพลี เป็ นเงินที่รั ฐเก็บจากชายไทย อายุ ๑๘-๖๐ ปี เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการจัด
การศึกษา) เป็ นค่าก่อสร้างสถานที่เป็ นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ดํารงโรงเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พุทธศักราช ๒๔๖๔ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประโยคประถมบริบูรณ์ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน
สมัยนั้น วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๘ ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ข้างวัดพุทธภูมิ คือ ส่วนของบริเวณที่เป็นโรงเรียน
คณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลาในปัจจุบัน การย้ายโรงเรียนครั้งนี้ ด้วยสาเหตุว่าที่ตั้งโรงเรียนเดิม คือ ที่มลายู
บางกอกเป็นเนินสูงไม่เหมาะแก่การฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ คือ การทําสวนปลูกผัก ในสมัยนั้น พระภูมิพิชัยเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ใน ๔ คณะวิชา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ ถนนเทศบาล ๓ ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บน
พื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและทันสมัย ภายใต้อุดมการณ์ : อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
อัตลักษณ์ : ภูมิปัญญา (จุดเน้น คือ เก่งไอที) ภูมิธรรม (จุดเน้น คือ มีจิตอาสา สู้งาน) ภูมิฐาน
(จุดเน้น คือ สื่อสารภาษามลายูกลางได้)
เอกลักษณ์ : คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ๓๙ หลักสูตร เป็นระดับ
ปริญญาตรี ๔ ปี ๒๖ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๕ ปี ๖ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ หลักสูตร
และระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลั กสูตรบริหารการศึกษา

๙

หลั กสู ตรการสอนอิส ลาม หลักสู ตรบริห ารธุรกิจ และหลั กสูตรสิ่งแวดล้ อมกับการพัฒ นา ให้กับนั กศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น
๗,๖๐๐ คน จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา ได้ดังนี้
- คณะครุศาสตร์ จํานวน ๒,๕๙๐ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ๒,๑๑๖ คน
ภาคพิเศษ ๘๘ คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ ๑๕ คน ภาคพิเศษ ๒๙๓ คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ๗๘ คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๑,๔๒๔ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ๑,๑๘๒ คน ภาคพิเศษ ๒๑๓ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ๒๙ คน
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑,๓๙๙ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
๑,๐๙๒ คน ภาคพิเศษ ๒๓๔ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ๗๓ คน
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จํานวน ๒,๑๘๗ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ๒,๑๗๖ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ๑๑ คน
ปีการศึกษา๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจํา จํานวน ๒๑๖.๕ คน อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง ๑๙๗.๕ คน ลาศึกษาต่อ ๑๙ คน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๑๗ คน
ปริญญาโท ๑๘๑.๕ คน ปริญญาตรี ๑๘ คน ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ๙ คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕๘ คน (การนับจํานวนอาจารย์ประจํา จะนับตามระยะเวลาการทํางานในปีการศึกษา
๒๕๕๒ คือ ๙ -๑๒ เดือน คิดเป็น ๑ คน ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน น้อยกว่า ๖ เดือน
ไม่นํามานับ)
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดจํานวน ๑๙๓ คน จําแนกเป็น
ข้าราชการพลเรือน ๑๓ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๔๒ คน (นักวิจัย ๑ คน และเจ้าหน้าที่วิจัย ๒ คน) พนักงาน
ราชการ ๑๑ คน ลูกจ้างประจํา ๒๖ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๑๐๑ คน (เจ้าหน้าที่วิจัย ๑ คน)
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย มี ง บประมาณทั้ ง สิ้ น ๔๐๗,๐๑๙,๑๗๕.๓๗ บาท แบ่ ง เป็ น
งบประมาณแผ่นดิน ๒๑๒,๘๑๑,๖๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ ๑๙๔,๒๐๗,๕๗๕.๓๗ บาท
จํ า นวนอาคารสถานที่ ป ระกอบด้ ว ยอาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก าร อาคารประกอบการมี อ าคาร
ทั้งสิ้น ๑๑๒ หลัง มีจํานวนห้องเรียน ๙ หลัง

๑๐

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๑. ผลิตบัณฑิต
๒. ให้บริการวิชาการแก่สงั คม
๓. วิจัย
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
๗. พัฒนาองค์กรคุณภาพ
๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพจากการประเมินรอบที่ผ่านมา
การพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
๏ ผลการประเมินรอบแรก และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
คณะผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ได้ ทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากรายงานการประเมิ น ผลตนเอง
จากหลักฐานเอกสารต่างๆ ของสถาบันฯ และได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันฯ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๘ โดยฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบปะสนทนา กับผู้บริหารระดับ
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ธุรการและนักศึกษาคณะ
ต่างๆทุกระดับ และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ผลการประเมิน
สถาบันสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี มีงานทําร้อยละ ๗๙.๘๑ และกําลั งศึกษาต่อ ร้อยละ ๒.๔๐ ผู้ มีงานทํา
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท องค์กรธุรกิจเอกชน มีรายได้ส่ว นใหญ่น้อยกว่า ๖,๐๐๐บาทต่อ
เดือน นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตโดยภาพรวมและหลายด้านอยู่ ในระดับมาก กล่าวคือ ด้านความรู้
ความสามารถ (อันดับสูงสุด การทํางานร่วมกับผู้อื่น) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (อันดับสูงสุดความซื่อสัตย์)
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ (อั น ดั บ สู ง สุ ด แต่ ง กายสุ ภ าพ สะอาด ถู ก กาลเทศะ) สํ า หรั บ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นอันดับสุดท้ายของทุกด้าน
จุดเด่น
๑. เป็นสถาบันที่ผลิตครูที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากสังคม
๒. บัณฑิตมีความอดทน รับผิดชอบและกระตือรือร้นต่อการทํางาน
๓. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน

๑๑

จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาโดยเน้นการนําความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดกิจกรรมหรือจัดช่องทางให้นักศึกษานําความรู้ทางทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติเพื่อใช้งานจริง
๒. ควรเพิ่มจํานวนผู้สอนในบางสาขาวิชาให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการเรียนรู้
สถาบันราชภัฏยะลาได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสานสัมพันธ์กันในระหว่างการเรียนใน
ห้องเรียน และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน มุ่งกระบวนการ
แสวงหาความรู้ และจั ดห้ องปฏิ บั ติก าร และสื่ อ ที่ผู้ เรีย นสามารถศึ กษาค้น คว้ าฝึ กปฏิบัติ ตามความสนใจ
ความถนัด และศักยภาพ ในศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชามีการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ชั่วโมง
สถาบั น ฯ ได้ดํา เนิ น การสอบความคิด เห็ น ของนัก ศึก ษาต่ อประสิ ทธิภ าพการสอนของคณาจารย์
ทุกภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ผลที่ได้พบว่า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สูงทุกด้านและมีแนวโน้มสูงขึ้น
และได้ผลการประเมินแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายบุคคลทุกภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
อัตราส่วนของจํานวนกิจกรรมต่อนักศึกษาทั้งหมด ๑ : ๗๘ ซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถาบันได้ส่งเสริมคณาจารย์ทําวิจัย และให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาใน
การทําวิจัย รวม ๓๙ เรื่อง
จุดเด่น
๑. มีการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพ สู่การจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย
๒. มีกลไกในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
๓. มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการ เรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ยังไม่มีการนําผลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์มาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน
๒. อาจารย์ในบางสาขาวิชา เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ยังไม่เพียงพอ
๓. อาจารย์ใหม่ส่วนหนึ่งยังขาดประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา

๑๒

๔. โครงสร้างหลักสูตรหลายสาขาวิชามีจํานวนหน่วยกิตมากเกินไป
๕. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ น้อย และนักศึกษาเห็นว่าผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ
กิจกรรมของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรมีหลักการประเมินวิชาปัญหาพิเศษที่ชัดเจน
๒. สถาบันและคณะฯ ควรนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาวางแผนพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
๓. ควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๔. ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะจํานวนหน่วยกิตให้ลดลง และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น
๕. ควรมีการศึกษาความต้องการและการประเมินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้
จํานวนอาจารย์ที่ป ฏิบัติงานจริง (รวมอาจารย์สั ญญาจ้าง) ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า
ทั้งหมดเท่ากับ ๑ : ๑๗.๔๖ (ไม่นับรวมภาคนอกเวลา และระดับบัณฑิตศึกษา) โดยคณะครุศาสตร์มีสัดส่วน
อาจารย์ ป ระจํ า ต่ อ นั ก ศึ ก ษาเท่ า กั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน ส่ ว นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละคณะ
วิทยาการจัดการ สูงกว่ามาตรฐาน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างมาก
งบประมาณดําเนินงานของสถาบันราชภัฏยะลาคิดสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่องบประมาณ
ดําเนินการ ๑ : ๓,๔๐๕.๓ บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสัดส่วนมากที่สุด (๑: ๘,๔๓๓.๘๓ บาท)
จํ า นวนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ในการเรี ย นการสอนต่ อ จํ า นวนนัก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า คื อ
๑ : ๑๔.๐๕ โดยทั้งสถาบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน ๕๓๖ เครื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๙๖๕.๒๒ : ๑
จุดเด่น
๑. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรรวมทั้งศิษย์เก่ามีความใกล้ชิด มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
๒. อาจารย์และบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ตํารา/หนังสือบางสาขาวิชาของห้องสมุดไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๒. ห้องปฏิบัติการบางสาขายังไม่เพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๑๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรเพิ่มจํานวนหนังสือ/ตําราในห้องสมุดให้เพียงพอและทันสมัยในสาขาที่ยังขาดแคลน
๒. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๓. ควรมีจุดบริการน้ําดื่มให้กับนักศึกษาที่เพียงพอ
๔. ควรมีสหกรณ์/ช่องทางการจําหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการหารายได้
ของนักศึกษาที่ครบวงจร
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
สถาบันฯ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน ๒๗ บทความ ในจํานวนงานวิจัยทั้งหมดมีงานวิจัย
ที่นําไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด ๔,๐๑๗.๓๔ : ๑ ส่วนงบประมาณสนับสนุนภายในต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๐,๕๒๐.๒๓ : ๑
(โดยไม่รวมอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง)
จุดเด่น
๑. มีการวิจัยที่เน้นปัญหาของท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. อาจารย์มีภาระงานสอนมากเกินไป จนทําให้การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์มีขีดจํากัด
๒. ควรเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและการสร้างเครือข่ายสําหรับการวิจัย
๒. ปรับลดภาระงานสอนและงานธุรการของอาจารย์เพื่อให้อาจารย์สามารถทํางานวิจัยมากขึ้น
๓. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สําหรับการพัฒนางานวิจัยมากขึ้น
๔. ควรส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ในวารสารวิชาการที่มีระบบ การประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ควรส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งความรู้ที่
เข้มแข็งในด้านนี้

๑๔

มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
สถาบันมีโครงการที่ให้ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ของ
สถาบัน จํานวน ๗๓ กิจกรรม หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญ และมีกิจกรรมมากที่สุด คือ คลินิกเทคโนโลยี
จํานวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗ ของอาจารย์
ประจําทั้งหมด คณะกรรมการอื่นๆ อยู่ในอัตราส่วนค่อนข้างต่ํา
จุดเด่น
๑. เป็นสถาบันท้องถิ่นที่เป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงสามารถสนองตอบความต้องการของชุมชน
มีความเข้าใจชุมชนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
๒. เป็นที่พึ่งของชุมชนด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๔. มีการบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับชุมชน เช่น ศูนย์สอนภาษาจีนเบตง ซึ่งได้ทําความร่วมมือ
กับเทศบาลเมืองเบตง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. สถาบันยังขาดความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้าน เช่น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้
มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฯ จัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ มุ่งส่งเสริม และ
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการที่เด่น คือ การแสดงเผยแพร่ดนตรีพื้นเมือง
มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในสถาบัน จํานวน ๒๓ โครงการ

๑๕

จุดเด่น
๑. สถาบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีกิจกรรมเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอก
๒. สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโอกาสในการบูรณาการสู่การเรียนการ
สอนและชีวิตประจําวันของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ขาดการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรแยกกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาและการสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความชัดเจน
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
สถาบันได้จัดสรรงบประมาณบุคลากรได้สอดคล้ องกับภารกิจและวุฒิ โดยมีเงิ นเดือนบุคลากรทุก
ประเภทร้อยละ ๖๖.๙๕ ของงบประมาณทั้งหมด
สถาบันมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส่วนกลาง ร้อยละ ๓๕.๔๓ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถาบันมีเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการเท่ากับร้อยละ ๓.๔๕
จุดเด่น
๑. มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้ทันสมัย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารของคณะ และสถาบันไม่สอดคล้องกัน
๒. ระบบการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน ยังไม่ตอบสนองความต้องการของคณะ
๓. โครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบลําดับชั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของคณะและสถาบันให้มีความสอดคล้องกัน
๒. ควรปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้กับคณะ/หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
โดยการปรับปรุงระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
๓. ควรจัดโครงสร้างโครงการแบบแนวราบให้มากขึ้น ไม่ควรให้มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป

๑๖

มาตรฐานที่ ๘ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถาบั น ฯ ได้ดํ าเนิ น งานด้า นการประกัน คุณภาพการศึ กษาตามนโยบายการประกันคุณภาพของ
สถาบั น แต่ไม่มีห น่ วยงานที่รับ ผิ ดชอบโดยเฉพาะ ทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง และขาดการเชื่อมโยง
สถาบั น จึ งควรแต่งตั้งหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อจัดระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้จะได้นําผลการดําเนินงานนั้นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
จุดเด่น
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
๑. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. คณะ/หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้นําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจั ดอบรมบุ คลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ และสร้างจิตสํานึก
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
๒. ควรกําหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานนําผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานไปจัดทําแผนเพื่ อการ
ปรับปรุงงาน
บทสรุป/ข้อสังเกตโดยรวม
สถาบันราชภัฏยะลา เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในด้านการผลิตครู ซึ่งถือเป็นแม่แบบของ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ มาเป็นเวลานาน บัณฑิตที่จบจากสถาบันฯ แห่งนี้เป็นที่ต้องการ เนื่องจากมีความรู้
ความสามารถในการสอน มีความอดทนและมีความกระตือรือร้นคณาจารย์และนักศึกษามีความผูกพันใกล้ชิด
กันมาก ตลอดจนศิษย์เก่ามีความรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ สถาบันราชภัฏยะลา
เป็นสถาบันที่ให้โ อกาสกับนักศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสถาบันที่มีการบูรณาการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพสู่การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สถาบันฯ มีรูปแบบของการ
ใช้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ และได้ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดอื่น เช่น ศูนย์การศึกษา อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี ศูนย์การศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งกําลังพัฒนาเป็นวิทยาลัยนานาชาติ โดยร่วมมือกับเทศบาล
เมืองเบตง สําหรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันฯ และอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น โดยพยายามสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน ทุกระดับ

๑๗

ข้อสังเกตที่สําคัญ สถาบันฯ ยังมีระบบโครงสร้างที่ทําให้การบริหารไม่คล่ องตัว (แต่อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุง) หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษายังยึดแบบดั้งเดิม ได้แก่ เน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาก
เกิ น ไป ทํ า ให้ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต สู ง มาก ทํ า ให้ อ าจารย์ ไ ม่ มี เ วลาที่ จ ะดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
นอกจากนี้ยังให้อาจารย์ไปทํางานด้านธุรการในหน่วยงานต่างๆ มากจนทําให้อาจารย์ไม่มีเวลาทําการศึกษา
ด้านค้นคว้าวิจัย สํ าหรั บด้านข้อมูลสารสนเทศ นับว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ เพราะขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศระหว่างคณะกับสถาบัน จึงทําให้ข้อมูลขาดหายหรือไม่สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
๑. การจัดระบบการบริหารจัดการองค์การของสถาบันราชภัฏยะลา โดยเร่งทบทวนการปรับปรุงและ
การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานระดับต่างๆ รวมทั้งจัดระบบบริหารงานวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ และ
การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ ๘ อย่างมีประสิทธิผล โดยดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี หลังจากได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ สมศ.
๒. การปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรต่างๆ ที่มีจํานวนหน่วยกิต รวมจํานวนมาก ซึ่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และมีโอกาสในการทํากิจกรรมสนองต่อสังคม การปรับปรุงหลักสูตรนั้น ควรนําผลการประเมินของ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง โดยเร่งดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
หลังจากได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จาก สมศ.
๓. การพัฒ นางานวิจั ย โดยปรั บ ปรุงลดภาระงานสอน ธุรการของอาจารย์ และสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณ และการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย เช่น จัดให้มีกองทุนวิจัย ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และสร้าง
เครื อ ข่า ยสํ าหรั บ การวิ จั ย รวมทั้ง ส่ งเสริ มการเผยแพร่ งานวิ จัย ในวารสารวิ ช าการที่ มีร ะบบประเมิ นโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งความรู้ที่
เข้มแข็งในด้านนี้ โดยจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีหลังจากได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จาก
สมศ.
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต
๑. การพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่ น ดิ น โดยฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยาเพื่ อ ความ
เจริ ญ ก้า วหน้ า อย่ างมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของชุ มชน รวมทั้ ง มีส่ ว นร่ว มในการจัด การ การบํา รุ ง รัก ษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพ

๑๘

๒. สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และความเป็น
สถาบันผลิตครูที่เป็นแม่แบบไว้
๓. สถาบันราชภัฏยะลา ควรขยายศูนย์ภ าษาจีนที่อําเภอเบตง ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้มีความร่ว มมือกับ
เทศบาลเมืองเบตงให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ ทําหน้ าที่ทั้งผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการด้าน
ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาพที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้น และการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมบริการต่อไป
๏ ผลการประเมินรอบ ๒ และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
คณะผู้ ป ระเมิน คุ ณ ภาพภายนอกประกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ป ระดิ ษฐ์ มี สุ ข เป็ น ประธาน
ผู้ประเมิน กรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดิ์มน นครินทร์
และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยศึกษารายงานการประเมินคุณภาพของสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา
ออกแบบการประเมิน วางแผนการประเมิน และแบ่งงานการประเมินกลุ่มสาขาวิชาฯ ประชุมทําความเข้าใจ
เกณฑ์ประเมินร่วมกัน และตรวจเยี่ยมมหาวิ ทยาลัยและหน่วยงานระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๐โดย
การรวบรวมข้อมูลจากการศึ กษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้บริห าร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ประเมินด้วยวาจา จากนนั้นจึงจัดทํารายงานผลการประเมินและส่งให้มหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลเพื่อรั บรอง
และยืนยันข้อมูล และเสนอรายงานต่อสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พิจารณาดําเนินการต่อไป
ผลการประเมินคุณภาพกลุ่มสาขาวิชา มีดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาฯ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๕ มาตรฐานและไม่มี
มาตรฐานใดอยู่ ในระดับ ที่ต้องปรั บ ปรุ ง ซึ่งรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ได้แก่ กลุ่ มสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพและชีว ภาพ กลุ่ มสาขาวิชาครุ ศาสตร์ และกลุ่ มสาขาวิช าบริห ารธุรกิจซึ่งมีผลการประเมินราย
มาตรฐานดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านระบบการประกันคุณภาพ ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. แบบมี
เงือ่ นไขด้านคุณภาพบัณฑิต มีจุดเด่นด้านการบริการวิชาการ คื อ มีจํานวนโครงการบริการวิชาการและแหล่ง

๑๙

ให้บริการวิชาการจํานวนมาก และมีระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่น
ด้า นระบบการประกั น คุ ณ ภาพ คื อ มี ร ะบบและกลไกในการประกัน คุ ณ ภาพภายในและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีด้านที่ควรพัฒนา คือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่มีจํานวนงานวิชาการที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และบัณฑิตทํางานตรงสาขาวิชาน้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ทั้ง ๗ มาตรฐาน มีจุดเด่นด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านระบบการประกันคุณภาพ และด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านที่ควรปรับปรุง คือ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คือ มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกร้อยละ ๘.๓๓ นอกจากนี้ อาจารย์เ ผยแพร่งานวิจัยระดั บชาติร้อยละ ๑๗.๑๔
อาจารย์ทําวิจัยโดยได้รับทุนวิจัยภายในร้อยละ ๒๐ และอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเพียงร้อยละ ๑๗.๑๔
กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ๖ มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานงานวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์ได้มาตรฐานแบบมีเงื่อนไข มีจุ ดเด่นด้านการบริการวิ ช าการและด้านการทํานุบํารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการเผยแพร่งานวิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน และ
อาจารย์ที่ทําวิจัยภายในน้อย
กลุ่ มสาขาวิช าที่ ไ ด้ ค ะแนนเฉลี่ ย แบบถ่ว งน้ํา หนั ก ของ ๔ มาตรฐานต่ํ ากว่า ระดั บดี ซึ่ง ไม่รั บรอง
มาตรฐานตามคุณ ภาพ สมศ. คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร และหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเป็นการเร่งด่วน ภายในระยะเวลา ๒๔ เดือน
ผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ด้ า นได้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ โดยมี
รายละเอียดระดับคุณภาพ คือ ด้านการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน และด้านการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี ส่วนด้านคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งต้องพัฒนา
อย่างเร่งด่วนเพราะเป็นมาตรฐานสําคัญ อันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

๒๐

สรุปจุดเด่น นวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดี
๑. บั ณฑิตอดทนสู้ งาน ไม่เลื อกงาน และศิษย์เก่าได้รับยกย่องด้านวิ ช าการวิช าชีพ คุณภาพและ
จริยธรรมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสาขาวิชาครุศาสตร์
๒. มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อประสานงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๓. อาจารย์มีศักยภาพในด้านงานวิจัยค่อนข้างสูง มีการริเริ่มระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย รวมทั้ งมีการพัฒนา
โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น และการวิจัยทางการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
๔. มีกิจกรรมบริการวิชาการ งบประมาณ แหล่งบริการวิชาการ รายรับจากการบริการวิชาการจํานวน
มาก และมีความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพทางพันธกิจของสถาบัน
๕. มีกิจกรรม งบประมาณ และมีเครือข่ายองค์การภายนอกสนับสนุนกิจการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจํานวนมาก และศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๖. ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นําผลักดันให้ตื่นตัว และร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถาบันให้เริ่มต้นระบบบริหาร
จัดการและปฏิบัติภารกิจอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งส่งผลให้องค์กร
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
สรุปจุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิช าของตนและเพิ่มทักษะที่จํ าเป็ นต่างๆ โดยเฉพาะด้านทั กษะภาษาต่ างประเทศและทั กษะทาง
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเพื่อให้บัณฑิตได้งานทําตรงสาขาและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
๒. ควรส่ งเสริ มให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์โดยให้ถือเป็น
สิ่งจําเป็นซึ่งแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิต
๓. ควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย จัดงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยและส่งเสริมให้
อาจารย์ทําวิจัยและมีการบูรณาการกับบริการวิชาการและการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๔. ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสําหรับการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสม เพื่อให้ ได้บัณฑิตที่
พึงประสงค์
๕. ควรนําระบบการจัดการความรู้ไปใช้กับคณะและหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

๒๑

๖. ควรพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและบริการให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๗. ควรปรับปรุงสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําให้อยู่ในเกณฑ์ที่
กําหนด วางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอก และตําแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาเร่งด่วน
๑. ควรเร่งพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกําหนดแผนให้มีบทความจากวิทยานิพนธ์เผยแพร่ทุกคนตาม
เกณฑ์การจบการศึกษาของมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ สกอ.
๒. แม้มีงานวิจัยมากแต่ควรพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และสนับสนุนผลักดันให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระตามเกณฑ์ สมศ. และ สกว. ให้มากขึ้น
๓. ควรเพิ่มงบประมาณด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสืบสาน
ภูมิปัญญาไทยและควรบูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆให้มากขึ้น
๔. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเสนอผลงานวิชาการอย่าง
จริ งจังเป็น รู ปธรรม รวมทั้งส่ งเสริ มให้ อาจารย์เข้าร่ว มประชุมวิช าการ หรือนําเสนอผลงานวิช าการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
๕. ควรเร่งพัฒนาการนําระบบจัดการความรู้ไปใช้กับคณะและหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันเพื่อพัฒนาสู่
องค์การการเรียนรู้เต็มรูป
๏ ผลการประเมินรอบสองซ้า และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพนอกกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีการหารือเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยมร่วมกับกลุ่มสาขาวิชาฯ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
จากนั้นลงภาคสนามเพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มสาขาวิชา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดอยู่ในกลุ่ม ๒ เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ กลุ่มสาขาวิชา มีผลการ

๒๒

ดําเนินในภาพรวม ๗ มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ คะแนน ผลการ
ดําเนินงานจําแนกรายมาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีผลการประเมินในมาตรฐาน
นี้ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ กลุ่มสาขาวิชามีการติดตามข้อมูลจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ทําให้ติดตามผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตได้ถึงร้อยละ ๙๑.๙๗ โดยมีบัณฑิตได้ทํางาน
ทั้ ง หมด ๒๕๒ คน จากบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมด ๒๗๔ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ๙๑.๙๗ จากบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมด ๒๕๒ คน
เป็นบัณฑิตที่ได้งานทําตรงสาขาจํานวน ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๓ ในปีดังกล่าวนี้มีจํานวนบัณฑิตได้รับ
เงินเดือนเริ่ มต้นตามเกณฑ์ ก.พ. จํานวน ๖๘ คน จากจํานวนบัณฑิตได้ทํางานทั้งหมด ๒๕๒ คน คิ ดเป็น
ร้อยละ๒๖.๙๘ ส่ว นความพึงพอใจของนายจ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ บรรลุ เปูาหมายที่กําหนดไว้ ๓.๕
มี จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งในรอบ ๓ ปี ที่ ผ่ า นมา จํ า นวน ๘ คน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑.๖
วิทยานิพนธ์/งานวิชาการนักศึกษาที่ได้ รับรางวัลรอบ ๓ ปี มีจํานวน ๑ ชิ้นงาน ส่วนตัวบ่งชี้เฉพาะที่ทางกลุ่ม
สาขาวิช าฯมีการประเมินเพียงตัวบ่ งชี้เดียว คือ ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมดมีผลการดําเนินงานร้อยละ ๑๐๐
จุดเด่น
๑. ความพึงพอใจบัณฑิตในการปฏิบัติงาน ความอดทน คุณธรรมและจริยธรรม
๒. ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทางวิชาชิพ วิชาการ และคุณภาพจริยธรรม
๓. การตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาทางภาษาไทยและต่างประเทศให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาทั้งในและ
ต่างประเทศ
๒. การส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยทังจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
๓. การพิจารณาตลาดแรงงานในแต่ละสาขาที่เปิดสอน และปรับแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน

๒๓

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. หลายสาขาวิชาสามารถนําไปสู่อาชีพอิสระได้ เช่นศิลปะ ภาษาประเทศ ควรส่งเสริมให้นักศึกษา
มีเจตคติและทักษะด้านนี้ด้วย
๒. งานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลุ่มสาขาวิชาฯ มีผลประเมินในมาตรฐานนี้จึงอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ โดยมีอาจารย์
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน ๕๗ คน มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือนําประโยชน์ ๓๐ ชิ้น
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ขณะเดียวกันมี เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันทั้งสิ้น ๕๕๓,๕๕๐.๐๐ บาท
คิดเป็นสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันต่ออาจารย์ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ ๙,๗๑๑.๔๐ บาทต่อคน
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันจํานวน ๑,๔๖๐,๗๓๑.๖๖ บาท คิดเป็นสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์เท่ากับ ๒๕,๖๒๖.๘๗ บาท ด้านอาจารย์ที่ได้รับทุนทําวิวัยจากภายนอกในสถาบันมี
จํ า นวน ๓๒ คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๖.๑๔ อี ก ทั้ ง ยั ง มี อ าจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ทํ า งานวิ จั ย จากภายนอกสถาบั น
จํานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑
จุดเด่น
๑. คณาจารย์ในคณะมีศักยภาพในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ และส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
๒. ได้รับงบประมาณสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบันจํานวนมาก
๓. มีอาจารย์ทําวิจัยและงานสร้ างสรรค์โดยได้รับทุนภายในและภายนอกจํานวนมาก ร้อยละ ๕๖
และ ๒๓ ตามลําดับ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรพัฒนางานสร้างสรรค์ของอาจารย์เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการเทียบเคียงงานวิจัย
๒. ควรพัฒนางานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นตามกรอบทิศทางของคณะและ
มหาวิทยาลัย

๒๔

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรพัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI โดยเร็วเพื่อยกระดับคุณภาพการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๒. ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะและมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
กลุ่มสาขาวิชาฯ มีกิจกรรมการบริการอย่างวิชาการอย่างหลายหลาก ผลการประเมินในมาตรฐานนี้อยู่
ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕ โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการจํานวน ๒๙ กิจกรรม/โครงการและมี
จํานวนอาจารย์ประจําที่ ปฏิบัติงานจริง ๕๗ คนคิดเป็นร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาต่ออาจารย์
เท่ากับ ๕๐.๘๘ ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นกรรมการภายนอกสถาบันมีจํานวน ๔ คนจากจํานวนประจํา
ทัง้ หมด ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละประจําทั้งหมด ๕๙ คน คิดเป็นอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการภายนอก
สถาบันเท่ากับ ๖.๗๘ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการนําความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้เพื่อพัฒนาการ
สอนและการวิจัยซึ่งมีผลการวิจัยผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ๔
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการมีจํานวน ๑,๘๕๘,๓๐๐ บาท เมื่อเทียบต่ออาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน ๕๗ คน เท่ากับ ๓๒,๖๐๑.๗๕.๗๕ บาทต่อคน ส่วนตัวบ่งชี้เฉพาะ จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้มี
ผลการดํ าเนิ น งานตามลํ าดั บ นี้ จํ า นวนศูน ย์ค รื อข่า ยให้ บริ การวิช าการและวิ ช าชี พที่ ได้รั บการยอมรั บใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีจํานวน 3 ศูนย์ ส่วนรายรับของ สถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสถาบันต่ออาจารย์ประจํานั้น ทางกลุ่มสาขาวิชาฯไม่มีรายรับเลย จึงมีผลเท่ากับ ๐ คะแนน สําหรับตัวบ่งชี้
ระดับความสําเร็จในการบริการ วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของสถาบันนั้น มีผลการดําเนินงานครบทั้ง
๕ ระดับ
จุดเด่น
๑. คณะได้ดําเนินการบริการวิช าอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และกลุ่มประชากรได้เป็นอย่างดี
๒. กลุ่มผู้บริการวิชาการในพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีความพึงพอใจ และให้ความ สนใจในการบริการ
วิชาการที่จัดให้อย่างยิ่ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

๒๕

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การบริการให้บริการวิชาการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรได้จัดเก็บค่าบริการวิชาการ เพื่อให้คณะมีรายได้มา
เสริมรายของการบริการวิชาการได้อย่างยิ่งต่อเนื่อง และสามารถใช้พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการของ
คณะให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มสาขาวิชาฯวิชา มีกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน
วั ฒ นธรรมอย่ า งโดดเด่ น ผลการประเมิ น ในมาตรฐานนี้ จึ ง อยู่ ร ะดั บ ดี ม าก คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ ๕.๐๐
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้มีการจัดกิจกรรมและวัฒนธรรมทั้งสิ้น ๕๘ กิจกรรมและมีจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเทียบเท่า ๑,๘๔๙.๒๔ คิดเป็นร้อยละของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษาเท่ากับ
๓.๑๔ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน ๗๑๑,๓๐๖.๐๐ บาท เทียบต่องบดําเนินการทั้งหมด ๖,๙๕๒,๑๗๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ใ นการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ งบดํ า เนิ น การ
เท่ากับ ๑๐.๒๓
จุดเด่น
คณะได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างมาก และต่อเนื่องทั้งปี โดยมีนักศึกษาบุคลากรตลอดจนประชาชนและหน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมอย่างเต็มใจและให้การสนับสนุนการดําเนินในด้านนี้อย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คณะควรสํ า รวจสื บ ค้น จั ด กิจ กรรมรื้อ ฟื้น ส่ งเสริ มศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของท้ องถิ่ น/ชุมชนที่ มีอ ยู่
แต่กําลังจะสูญหายไป เพราะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก เพื่อให้ชุมชน/สังคมได้เรียนรู้ ซาบซึ้ง และชื่นชมอีก จะทําให้
คณะได้รับการยอมรับจากชุมชนและพื้นที่ในเป็นผู้ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างดี
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
กลุ่มสาขาวิชาฯ มีผลการประเมินในมาตรฐานนี้ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ โดยสถาบันมี
นโยบายการกํากับดูแลกิจกรรมที่มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนา

๒๖

สถาบันอย่างยั่งยืน อีกทั้งผู้บริหารยังมีวิสัยทัศ น์ที่ดีและสามารถขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันให้บรรลุตาม
เปูาหมาย และการมีประเมินผู้บริหารตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความโปร่งใส กลุ่มสาขา
วิชาฯ จึงสามารถดําเนินการได้ครบทั้ง ๗ ข้อ การพัฒนาสถาบันสู่องค์การแห่งการเรียนรู้มีผลการดําเนินงานอยู่
ในระดั บ ๕ การกํ าหนดกลยุ ทธ์ที่ เชื่ อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ ช าติ มีผ ลการดํ าเนิ นงานอยู่ใ นระดับ ๕ การใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกันมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ๕ ในส่วนของศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลที่ทางกลุ่มสาขาวิชาฯใช้ฐานข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยหลักมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับ ๕
ด้านสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มสาขาวิชาฯ มีทั้งสิ้น ๒๒๗,๓๖๒,๒๘๙.๒๐ บาทต่อจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ๑,๘๔๙.๒๔ คิดเป็นสั ดส่ วน ๑๒๒,๙๔๙.๐๔ บาทต่อคน และในส่ วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จํานวน ๒๑,๗๔๕,๒๗๙ บาท ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าคิดเป็นสัดส่วน ๑๑,๗๕๙.๐๔ บาทต่อคน
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในระดับกลุ่มสาขาวิชาฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ากับ
๔๕,๔๕๗ บาท ผลการดําเนินงานจึงเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๗๔.๑๓ นอกจากนี้ยังมีเงินเหลือจ่าย
สุทธิจํานวน ๖๔๕,๘๒๘.๖๒ บาท และมีงบดําเนินการ ๖,๙๕๒,๑๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละของเงินเหลือจ่าย
สุทธิต่องบดําเนินการเท่ากับ ๙.๔๒
กลุ่มสาขาวิชาฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ๕๗ คน และมีอาจารย์ไปเข้าร่วมประชุมทาง
วิ ช าการจํ า นวน ๑๘ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการเท่ า กั บ ๓๑.๕๘
มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทังสิ้น ๔๔๗,๑๐๐ บาท ซึ่งมีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด ๕๙ คน ดังนั้น
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ต่ออาจารย์จึงเท่ากับ ๗,๕๗๗.๙๗ ต่อคน ด้านบุคลากรสนับสนุนได้รับ
กรพัฒนาความรู้จํานวน ๕ คน จากทั้งหมด ๖ จากทั้งหมด ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพันธกิจ สามารถสะท้อนนโยบายและนําไปสู่เปูหมายการบริหาร
จัดการที่ดี และมีผลการประเมินปฏิบัติงาน โดยกรรมการที่แต่งตั้งสภามหิทยาลัยในระดับดีมาก(๒.๘๗ จาก
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน
๒. มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกันและมีผลประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
จุดที่ควรพัฒนา
มีการพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย e-Office และระบบ
MIS ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย แต่ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระดับคณะด้วย เพื่อนํามา
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

๒๗

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน
๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการสอน
กลุ่ ม สาขาวิ ช าฯ มีผ ลการประเมิน ในมาตรฐานนี้ ระดั บพอใช้ คะแนนเฉลี่ ย เท่า กั บ ๓.๔๔ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน จํานวน ๙ หลักสูตรจากหลักสูตรทั้ งหมด
๙ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเท่ากับ ๑๐๐ และเมื่อเทียบสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าของปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่ากับ ๑,๘๔๙.๒๔ คน และมีจํานวนอาจารย์ประจําปฏิบัติงานจริงเท่ากับ
๕๗ คน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ๓๒.๔๔ ห่ า งจากเกณฑ์ ม าตรฐานของกลุ่ ม สาขาวิ ช าฯ ที่ กํ า หนดไว้ ๒๕:๑
ร้อยละ ๗๔.๑๓
จากจํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า ทั้ ง หมด ๕๙ คน มี อ าจารย์ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกจํ า นวน ๔ คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๖.๗๘ และมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการเท่ากับ ๒๒.๐๓ กลุ่ มสาขาวิชาฯ ส่งเสริมให้ อาจารย์ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์อย่างทั่วถึง โดยมีระบบในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพียงยังขาด
การวางแผนปูองกัน และหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ ๔ อีกทั้ง
ยังมีผลการดําเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ๕ ข้อ และระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนอยู่ที่ ๔.๑๗
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาหลากหลายแนวทาง ส่งผลให้ตลอดปีการศึกษา
๒๕๕๒ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทั้งสิ้น ๑,๔๓๑ คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ๑,๕๖๘ คน
คิด เป็ น ร้ อยละ ๙๑.๒๖ ในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ ายทั้ งหมดที่ ใ ช้ใ นระบบห้ อ งสมุ ดคอมพิ ว เตอร์มี จํ านวนทั้ ง สิ้ น
๒,๖๗๘,๔๕๕.๙๓ บาท และมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าจํานวน ๑,๘๔๙.๒๔ คน ดังนั้นค่าจ่ายทั้งหมดที่ใช้ใน
ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษาเท่ากับ ๑,๔๔๘.๔๑ บาทต่อคน
จุดเด่น
๑. หลักสูตรได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด
๒. รางวัลและโดดเด่น มีอัตลักษณ์ทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ของ นักศึกษา คณาจารย์

๒๘

จุดที่ควรพัฒนา
๑. การพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่มีความหลากหลาย สภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้
นําไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทั้งด้านรูปแบบการเรียน การสอน การบูรณาการเทคโนโลยี รวมถึง
ยกระดับคุณภาพของ บทเรียนออนไลน์
๓. การเน้นการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic learning)และการประเมินในสภาพจริง (Authentic
assessment )และการวิจัยในชั้นเรียน
๔. การขยายเวลาในการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา
๕. สร้างแรงผลักและแรงจูงใจการเรียนรู้ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องสมุด
และแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ
โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือกับสํานักวิทยบริการในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้และวิจัย
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
กลุ่ ม สาขาวิช าฯมีน โยบายขับ เคลื่ อ นองค์ ด้ว ยระบบประกั นคุ ณภาพอย่ างชั ดเจน ทั้ งการประกั น
คุณภาพภายในและภายนอก ผลการประเมินในมาตรฐานนี้จึงอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐
โดยกลุ่มสาขาวิชาฯมีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาคุณภาพอย่ างต่อเนื่องอยู่ในระดับที่ ๔
และมีประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพในอยู่ระดับที่ ๔
จุดเด่น
คณะมีความตระหนักและความพยายามในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง ได้พัฒนากลไก กระบวนการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร กระทั่งสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองของการประเมินได้
จุดที่ควรพัฒนา
-

๒๙

โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. คณะต้องมีกลไกให้บุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาของคณะ ตามคู่มือและมาตรฐานของ สมศ.
๒. ต้องจัดระบบและกลไกการรวบรวมหลักฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
๓. รายงานการประเมินตนเองควรเพิ่มการสรุปคะแนนอิงมาตรฐาน อิงพัฒนาการและการบรรลุ
เปูาหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และเฉลี่ยผลการประเมินตอนท้ายแต่ละมาตรฐาน เพิ่มรายชื่อกรรมการประจําคณะ
ในภาคผนวก รวมทั้งพิสูจน์อักษรและการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินซ้ําสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา
๒๕๕๒ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ คะแนน ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดี มีรายละเอียดดังตาราง
ตาราง ๑ แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ประเมินซ้า)
ค่า
ลาดับ

ชื่อมาตรฐาน

๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
๒ มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๓ มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ
๔ มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๔ มาตรฐานแรก
๕ มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
๖ มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
๗ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ๗ มาตรฐาน
ผลการตัดสินระดับกลุ่มสาขา

น้าหนัก

๓๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐
๑๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๖๐.๐๐

ผลการประเมินซ้า
คะแนนที่ได้
๔.๐๐
๔.๒๐
๓.๕๐
๕.๐๐
๔.๐๕
๔.๑๘
๓.๔๔
๕.๐๐
๔.๑๑
รับรองมาตรฐาน

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี

๓๐

ข้อเสนอแนะและทิศทางพัฒนาเร่งด่วน
๑. พัฒนาการบริการวิชาการแบบหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบตามจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย
ที่เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
๒. เร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบรายบุคคลและทํา
ข้อตกลงร่วมกัน
๓. เร่งปรับสัดส่วนอาจารย์ต่อหน้าศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตามมาตรฐาน สกอ. และ สมศ.ที่กําหนด
๑:๒๕ โดยเพิ่มอาจารย์บางสาขาวิชา
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
๑. ระบบการอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทรของบุคลากรภายในคณะ
๒. การพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ

๓๑

๓. วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน
ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
๑. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑)
ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป (ระดับดี ขึ้นไป) และ
๒. ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา มีห น่วยการประเมินเป็นคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และสถาบัน ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณา มี ๒ ระดับ ดังนี้
๑. การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จะได้รับการ
รับรองเมื่อผลการประเมินของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้น
๒. การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน จะได้รับการรับรองเมื่อผลการประเมินของ
สถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
๒.๑ หน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่าทุกหน่วยงานได้รับการรับรอง
๒.๒ หากหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสถาบัน
ไม่ได้รับการรับรอง ให้การรับรองในระดับสถาบันเป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข
ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายระดับคุณภาพได้ดังนี้
ช่วงคะแนน ๔.๕๑-๕.๐๐

ระดับคุณภาพ ดีมาก

ช่วงคะแนน ๓.๕๑-๔.๕๐

ระดับคุณภาพ ดี

ช่วงคะแนน ๒.๕๑-๓.๕๐

ระดับคุณภาพ พอใช้

ช่วงคะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนน ๐.๐๐-๑.๕๐

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓.๒ กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอก
๓.๒.๑ การวางแผนการประเมิน
(๑) แผนก่อนการประเมิน
๑.๑.๑ คณะผู้ประเมินภายนอก จํานวน ๓ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก สมศ. ได้ดําเนินการโดย
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา โดยคณะกรรมการได้วางแผน

๓๒

กําหนดการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย ก่อนวันเข้าประเมินตรวจเยี่ยม
๑.๑.๒ การแบ่งคณะผู้ประเมินในสัมภาษณ์ เป็นดังนี้
ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร สัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทน
ผู้บริหารและตัวแทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนและตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต แต่ละคณะ

ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส

สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะ

๑.๑.๓ การแบ่งความรับผิดชอบกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการประเมินระดับคณะและสถาบัน แบ่งการ
รับผิดชอบ ดังนี้
ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร

รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ๑ – ๖

รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ๗ - ๑๓

ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส

รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ๑๔ - ๑๘

๑.๑.๔ คณะกรรมการประชุมเตรียมการประเมิน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
(๒) แผนระหว่างการประเมิน
คณะผู้ประเมินดําเนินการตามกําหนดการประเมิน ดังนี้
วันแรก (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕) คณะกรรมการประเมินประชุมเตรียมการตรวจประเมิน และพบปะ
ผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัย
วันที่สอง (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับสถาบันโดยประธานคณะกรรมการ
แนะนําทีมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ กําหนดการและขอบเขตของการประเมิน อธิการบดีแนะนําทีมบริหาร
และสรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ น งาน สั ม ภาษณ์ ตั ว แทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตั ว แทนชุ ม ชนรอบ
มหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทน
ศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาตามกลุ่มที่แบ่งความรับผิดชอบ โดยมีผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์ประมาณ จํานวน
๓๐ คน

๓๓

วั น ที่ ส าม (๑๔ มี น าคม ๒๕๕๕) ตรวจเยี่ ย มคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่
และสรุปผลการประเมินประจําวัน
วันที่สี่ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕) ผู้ประเมินซักถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน เตรียมนําเสนอ
ข้อมูลด้วยวาจา คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประชุมพร้ อมกันรับฟังรายงานผลการประเมิน
ตรวจเยี่ยมด้วยวาจา ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา อธิการบดีกล่าวสรุปและปิดการประชุม
(๓) แผนหลังการประเมิน
จัดทํารายงานและสรุปผลการประเมิน ส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา เพื่อรับทราบ
หากข้อมูลใดไม่ถูกต้องตรงกัน ต้องการแก้ไขทางมหาวิทยาลัยสามารถท้วงติงและส่งกลับมายังประธานคณะ
ผู้ประเมินเพื่อดําเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน เมื่อคณะผู้ประเมินพิจารณาแก้ไขตามความเป็นจริงแล้ว จึงส่ง
รายงานที่แก้ไขแล้วให้ สมศ. พิจารณาเพื่อดําเนินการต่อไป
๓.๒.๒ วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี คือ
๒.๑ การตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันความเป็นจริงของข้อมูลตามที่มหาวิทยาลัย ได้รายงาน
ไว้ในรายงานการประเมินตนเองและตามหลั กฐานที่ส ะท้อนสภาพความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่
มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ใ นการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ ร ะบุ ใ นรายงานการประเมิ น ตนเองว่ า มี ค วามเหมาะสม
ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่
๒.๒ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ เช่ น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ คณาจารย์ในแต่ละคณะ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และ
ตัวแทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น
๒.๓ การสังเกตด้านกายภาพ ข้อมูลทางสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัยว่าสอดคล้องกับข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเองหรือไม่

๓๔

๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร

ประธานกรรมการ

๒) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี

กรรมการ

๓) ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส

เลขานุการ

๓๕

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
--------------------------------------------------------------------------------------๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ
๒๕๕๒ รวมจํานวน ๓,๘๒๖ คน โดยมีบั ณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องภาวะการมีงานทํา
จํ านวน ๓,๒๘๒ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๘๕.๗๘ จากรายงานมี บั ณฑิ ตที่ ได้ งานทํ าและประกอบอาชี พอิ สระ
ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๒,๑๙๘ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่รวมที่ลาศึกษาต่อและได้งานทําระหว่าง
ศึกษา จํานวน ๒,๘๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑ ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๘๕
คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ รวม
จํานวน ๔๔๘ คน โดยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องภาวะการมีงานทํา จํานวน ๓๗๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๘ จากรายงานมีบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๓๐๔ คน
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่รวมที่ลาศึกษาต่อและได้งานทําระหว่างศึกษา จํานวน ๓๗๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๔๒ ได้คะแนนเท่ากับ ๔.๐๒
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ รวมจํานวน ๙๘๔ คน โดยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องภาวะการมีงาน
ทํา จํานวน ๗๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๗ จากรายงานมีบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
๑ ปี เท่ ากับ ๔๗๒ คน จํ านวนบั ณฑิ ตที่ ตอบแบบสอบถามไม่ รวมที่ ลาศึ กษาต่ อและได้งานทํ าระหว่ างศึ กษา
จํานวน ๕๗๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๒๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๔.๑๑
คณะวิทยาการจัดการ มีบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
รวมจํ านวน ๑,๗๔๓ คน โดยมีบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องภาวะการมีงานทํา จํานวน
๑,๖๐๐ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๙๑.๘๐ จากรายงานมีบั ณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี
เท่ากับ ๑,๐๖๔ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่รวมที่ลาศึกษาต่อและได้งานทําระหว่างศึกษา จํานวน
๑,๔๐๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๙๕ ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๘๐
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มี บัณฑิตที่ สํ าเร็จการศึกษาในระดั บปริญญาตรี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ รวมจํานวน ๖๕๑ คน โดยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
ภาวะการมีงานทํา จํานวน ๕๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๘ จากรายงานมีบัณฑิตที่ได้งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๓๕๘ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่รวมที่ลาศึกษาต่อและได้งานทําระหว่าง
ศึกษา จํานวน ๕๐๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๔๖ ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๕๗

๓๖

ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ตัวตั้ง
๓๐๔๐๐
๔๗๒๐๐
๑๐๖๔๐๐
๓๕๘๐๐

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
๓๗๘
๕๗๔
๑๔๐๑
๕๐๑

๒๑๙๘๐๐

๒๘๕๔

ผลลัพธ์
๘๐.๔๒
๘๒.๒๓
๗๕.๙๕
๗๑.๔๖

คะแนน
ประเมิน
๔.๐๒
๔.๑๑
๓.๘๐
๓.๕๗

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

๗๗.๐๑

๓.๘๕

ดี

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
บั ณฑิ ตมีค วามสามารถทางด้า นเทคโนโลยี เป็น ที่ย อมรั บส่ ง ผลต่ อภาวะการมีงานทํา อยู่ใ นระดับ ดี
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะของบัณฑิตในด้านอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยิ่งขึ้น
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้มีความยากในการหางานทําในพื้นที่
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการประกอบอาชีพอิสระ ผลิตผลงานส่งออกนอกพื้นที่เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มในพื้นที่

๓๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
รวม ๑,๙๖๓ คน จําแนกเป็ น ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๙๕๖ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๗ คน
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสํารวจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๔๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๙๗ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓
มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๘๗๑ คน จําแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๘๗๐ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
สํารวจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมีผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม จํา นวน ๕๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖ ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
คณะครุศาสตร์ ได้สํ ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลั กษณะของ
บัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะครุศาสตร์มี
ผู้สําเร็จการศึกษาจํ านวน ๓๒๐ คน ได้สอบถามผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๑ ได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๐และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะครุศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน ๑๒๘ คน
สอบถามผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ๑๒๘ คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๙ ได้ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ๓.๖๗
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี บั ณฑิ ตที่ จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวม ๔๐๑ คน จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๙๔ คน และระดับปริญญาโท
จํานวน ๗ คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการสํารวจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิตในทุกระดับการศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบ
แบบสอบถาม จํ านวน ๘๓ คน คิดเป็ น ร้อยละ ๒๑.๐๗ ผู้ ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๕๙๑ คน จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๕๙๐ คน และระดับ ปริญญาโท จํานวน ๑ คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการ
สํารวจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในทุกระดับการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๒
โดยมีผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๔ ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓๘

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑
จํานวน ๙๗๖ คน คณะได้สํารวจในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ ๔.๒๗ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น ร้อยละ
๘๕.๔๐ และได้สํารวจเพิ่มเติม จํานวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๐ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ ๔.๓๓ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ดังนั้นการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ ประกอบการ และผู้ ใช้บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะได้เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๗.๕๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ ๔.๓๐ และได้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๒๐๘ คน จากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๗๖๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๐๘ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ ๔.๔๑ อยู่ในระดับมีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๕
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑
จํานวน ๒๖๖ คน คณะได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๐ สรุป
คะแนนโดยภาพรวมปี ๒๕๕๒ = ๔.๑๖ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีบัณฑิตจบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา ๒๕๕๒ จํ านวน ๓๘๕ คน คณะได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิต จํานวน
๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ (๔.๑๖x
๕๘)+ (๔.๕๘x๙๗)/๑๕๕ = ๔.๔๒
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
๘๐๕.๖๓
๑๙๖
๑๒๕๒.๙๖
๓๐๔
๒๐๗๓.๙๘
๔๗๗
๖๘๕.๕๔
๑๕๕
๔๘๑๘.๑๑

๑๑๓๒

ผลลัพธ์
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๓๕
๔.๔๒

คะแนน
ประเมิน
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๓๕
๔.๔๒

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

๔.๒๖

๔.๒๖

ดี

๓๙

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. บัณฑิตมีความโดดเด่นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ นักศึกษาสนใจ
จริยธรรมและคุณธรรมรอบด้าน
๒. มี ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ างเป็ น ระบบผ่ า นการวิ จั ย ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น (คณะ
ครุ ศาสตร์มีหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัยมีจํานวนผู้ สมัครเข้าเรียนเกินกว่าที่มหาวิทยาลั ยจะรับเข้าศึกษาได้
จํานวนมาก) มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
๓. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในการสอนภาษามาลายูกลางนักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษามาลายูกลางและได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยควรดํารงความแข็งแกร่งด้านนี้ไว้
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมค่อนข้างอ่อน มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอนในปีแรกเพื่อปรับฐานความรู้สู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดการเรียนการสอน
๒. ทักษะด้านการวิเคราะห์ยังไม่โดดเด่น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการใช้ทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ยิ่งขึ้น

๔๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย มี ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๘ คน มีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน ๒ ผลงาน ดังนี้
๑. งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้นําศาสนาอิสลามต่อการนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของดาบตํารวจสมใจ สุจจิต โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (๐.๗๕)
๒. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรงานก่อสร้างในสามจังหวัดชายแดนใต้
ของนายธนิกธนช์ อุปถัมป์ ได้นําเสนอในการจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ ๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (๐.๕๐) ดังนั้น ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เท่ากับ (๑.๒๕/๘)x๑๐๐=๑๕.๖๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๑๓
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
๑๒๕
๘
๑๕.๖๓
๑๒๕

๘

๑๕.๖๓

คะแนน
ประเมิน
๓.๑๓
-

ระดับ
คุณภาพ
พอใช้
-

๓.๑๓

พอใช้

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติยัง
มีน้อย มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสามารถเผยแพร่ในระดับชาติได้
๒. ยั ง ไม่ มีผ ลงานของผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บปริ ญญาโทที่ ได้รั บการตีพิม พ์ ห รือ เผยแพร่ใ นระดั บ
นานาชาติมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้

๔๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
-ไม่รับการประเมิน-

๔๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
มหาวิ ทยาลั ย มี ผ ลงานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ได้รั บการตีพิ มพ์ หรื อเผยแพร่ จ ากคณะต่ างๆ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ โดยได้คะแนนดังนี้ คณะครุศาสตร์ ๑.๗๑ คะแนน คณะมนุษยศาสตร์ฯ
๒.๔๘ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ๑.๓๙ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ๒.๑๕ เฉลี่ ย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ค ะแนน
(๑.๗๑+๒.๔๘+๑.๓๙+๒.๑๕)/๔=๗.๗๓/๔=๑.๙๓
คณะครุศาสตร์ มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและระดับ
นานาขาติ จํ า นวน ๘ เรื่ อ งจากจํ า นวนอาจารย์ปี ก ารศึ ก ษา๒๕๕๒และ๒๕๕๓ ทั้ ง หมด ๗๓ คน คิด เป็ น
ร้อยละ ๓.๔๒ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๑.๗๑
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนให้มีงานวิจัยและสร้างสรรค์ตามภารกิจของคณะ
โดยมีการประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและสร้างสรรค์ของอาจารย์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ
จัดสรรทุน และประกาศผู้ได้รับการจัดสรรทุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเมื่อผลงานแล้วเสร็จได้มีการ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในงานนิท รรศการต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งหมดจํานวน ๔๗ ชิ้นงาน ผลรวมข้อมูลถ่วงน้ําหนัก
๖.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๒.๔๘
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยโดยมีการจัดสรร
งบประมาณของคณะและของสถาบั น วิจั ย ฯ และมีก ารจัดทํา ฐานข้อมู ล ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการ
งานวิจัย นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ จํานวน ๔๑ คน อาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ จัดทําวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน ๖ เรื่อง และปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการ
มีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณของคณะและของสถาบันวิจัยฯ และมีการ
จัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ จํานวน ๔๐ คน อาจารย์
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ จั ด ทํ า วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ
จํานวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๑.๓๙
คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มีผ ลงานวิ จัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ๒๕๕๒
ในกรณีที่ ๑ จํานวน ๑๕ เรื่อง ในกรณีที่๒ จํานวน ๔ เรื่อง และในกรณีที่ ๓ จํานวน ๔ เรื่อง รวมปี ๒๕๕๒
จํานวน๒๔ เรื่อง สรุปผลรวมถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ (๓.๗๕+๒+๓) = ๘.๗๕ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ๒๕๕๓ ในกรณีที่ ๑ จํานวน ๑๑ เรื่อง และในกรณีที่ ๓
จํานวน ๑ เรื่อง รวมปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒ เรื่อง สรุปผลรวมถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ (๒.๗๕+๐.๗๕) = ๓.๕
สรุปผลรวมถ่วงน้ําหนักทั้ง ๒ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ ๒.๑๕

๔๓

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
๑ คณะครุศาสตร์
๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ คณะวิทยาการจัดการ
๔

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
๒๕๐
๗๓
๖๐๐
๑๒๑
๒๒๕
๘๑

ผลลัพธ์
๓.๔๒
๔.๙๖
๒.๗๘

๑๒๒๕

๑๔๒.๕

๘.๖๐

๗.๗๓

๔

๑.๙๓

ระดับ
คะแนน
ประเมิน คุณภาพ
๑.๗๑ ต้องปรับปรุง
๒.๔๘ ต้องปรับปรุง
๑.๓๙ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
๒.๑๕ ต้องปรับปรุง
๑.๙๓

ต้องปรับปรุง

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ง านประดิ ษ ฐ์ แ ละงานสร้ า งสรรค์ ที่ โ ดดเด่ น สามารถนํ า เสนอและการเผยแพร่ ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีงานประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟูาพลังน้ํา
ขนาดจิ๋ ว คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มี การเผยแพร่ผ ลงานสร้างสรรค์ในงานนิทรรศการต่าง ๆ
ตลอดจนมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์จํานวนมาก) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังมีน้อย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

๔๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวน ๑๔๗ เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ประจํา ๔๑๗.๕ คน และนักวิจัยประจํา ๒ คน รวมเป็นอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา ๔๑๙.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๔ คิดเป็นคะแนน ๕.๐๐
คณะครุศาสตร์มีการกําหนดแผนงานด้านการวิจัย โดยส่งเสริมให้บุคลากรในคณะครุศาสตร์ทํางาน
วิจัยตามความต้องการของสังคม และคณะได้ส่งรายงานการวิจัยที่ได้รายงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ พบว่า คณะครุศาสตร์ มีงานวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒และ๒๕๕๓ มีหลักฐานการ
นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ รวมจํานวน ๔๖ เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ประจํา ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๑๖
คิดเป็นคะแนน ๕ คะแนน
คณะวิทยาการจั ดการ มีผ ลงานสร้างสรรค์ที่นํ าไปใช้ประโยชน์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒และ
๒๕๕๓ รวมจํานวน ๒๐ เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ประจํา ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙ คิดเป็นคะแนน
๕ คะแนน
คณะวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มีผ ลงานสร้ างสรรค์ที่นํา ไปใช้ ประโยชน์ ประจํา ปี
การศึกษา ๒๕๕๒และ ๒๕๕๓ รวมจํานวน ๖๗ เรื่อง จากจํานวนอาจารย์ประจํา ๑๔๒.๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๗.๐๒ คิดเป็นคะแนน ๕ คะแนน
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ตัวตั้ง
๑๕๐๐
๔๖๐๐
๒๐๐๐
๖๗๐๐

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
๗๓
๑๒๑
๘๑
๑๔๒.๕

๑๔๗๐๐

๔๑๙.๕

ผลลัพธ์
๒๐.๕๕
๓๘.๐๒
๒๔.๖๙
๔๗.๐๒

คะแนน
ประเมิน
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๓๕.๐๔

๕.๐๐

ดีมาก

๔๕

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมก่อให้เกิดสุนทรียภาพและสร้างความสุข
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตงานศิลปะ ภาพเขียน ผ้าบาติก เครื่องประดับ เครื่องสําอาง มีการ
เผยแพร่งานเขียนบทกวีร้อยกรอง ) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

๔๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลั ยมีผ ลงานวิช าการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดย
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๘ บทความ ไม่มีบทความที่
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ มี ตํ า ราที่ มี ก ารประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์ โ ดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
สถานศึกษากําหนด ๑ เล่ม มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิช าการแล้ ว ๗ เล่ม ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีบทความวิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ ๕ บทความ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๑ บทความ มีตํา ราที่มีการ
ประเมิน ผ่ านตามเกณฑ์โ ดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ส ถานศึกษากําหนด ๑๑ เล่ ม มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ๑ เล่ม ในระดับมหาวิทยาลัยมี
ผลการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๕ ได้คะแนนเท่ากับ ๒.๔๗
คณะครุ ศาสตร์ มีผ ลงานวิช าการที่ไ ด้รับการรับ รองคุ ณภาพทั้งสองปีการศึกษา โดยปีการศึกษา
๒๕๕๒ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๕ บทความ ไม่มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่มีตําราที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด มี
ตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ๑ เล่ม
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๓ บทความ มีบทความที่
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ ๑ บทความ ไม่ มี ตํ า ราที่ มี ก ารประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์ โ ดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด และไม่มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ มีผลการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙ ได้คะแนนเท่ากับ ๒.๔๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุ ณภาพทั้งสองปีการศึกษา
โดยปีการศึกษา ๒๕๕๒ ไม่มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ไม่มีบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่มีตําราที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษา
กําหนด มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่ านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ๑ เล่ม ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไม่มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ไม่มีบทความ
ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ มี ตํ า ราที่ มี ก ารประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์ โ ดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่
สถานศึกษากําหนด ๑ เล่ม ไม่มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ มีผลการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕ ได้คะแนนเท่ากับ ๐.๗๓
คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งสองปีการศึกษา โดยปีการศึกษา
๒๕๕๒ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๑ บทความ ไม่มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่มีตําราที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด ไม่มี
ตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่ านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิช าการ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ไม่มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ไม่มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

๔๗

ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่มีตําราที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด ไม่มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิช าการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ มีผลการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ได้คะแนนเท่ากับ ๐.๑๖
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละการเกษตร มี ผ ลงานวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพทั้ ง
สองปีการศึกษา โดยปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๒ บทความ
ไม่ มี บ ทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ มี ตํ า ราที่ มี ก ารประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์ โ ดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด ๑ เล่ม มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ๕ เล่ม ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีบทความวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ ๒ บทความ ไม่มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีตําราที่มีการ
ประเมิน ผ่ านตามเกณฑ์โ ดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ส ถานศึกษากําหนด ๑๐ เล่ ม มีตําราที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ๑ เล่ม มีผลการดําเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๗๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
๑ คณะครุศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
๓๕๐
๗๓
๔.๗๙

คะแนน
ประเมิน
๒.๔๐

๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๗๕

๑๒๑

๑.๔๕

๐.๗๓

๓

คณะวิทยาการจัดการ

๒๕

๘๑

๐.๓๑

๐.๑๖

๔

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

๑๕๒๕

๑๔๒.๕

๑๐.๗๐

๕.๐๐

๒๐๗๕

๔๑๙.๕

๔.๙๕

๒.๔๘

ระดับ
คุณภาพ
ต้อง
ปรับปรุง
ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ต้อง
ปรับปรุง

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น

๔๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยจํานวน ๗๗ โครงการ จากจํานวนโครงการบริการ/
กิจกรรมทั้งหมด ๑๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
คณะครุศาสตร์มีการกําหนดนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการจัดทําเป็น
โครงการบริ การวิช าการอย่ างชัดเจน มีการดําเนินงานตามโครงการ จํานวน ๒๖ โครงการ โดยมีการนํา
องค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ จํานวน ๑๑ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๓๑ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย จํานวน ๑๓ โครงการจากโครงการทั้งหมด ๒๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งสิ้น ๘ โครงการ และมี
โครงการที่ได้บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยจํานวน ๓ โครงการ และในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓
คณะวิทยาการจัดการมีโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ และมีโครงการที่ได้บูรณาการการเรียน
การสอนและงานวิจัยจํานวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๘ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ และใน
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการมีโ ครงการบริการวิช าการ ทั้งสิ้ น ๑๘ โครงการ คิ ดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๘๔ ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ตัวตั้ง
๑๑๐๐
๑๓๐๐
๘๐๐
๔๕๐๐

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
๒๖
๒๕
๒๓
๔๙

๗๗๐๐

๑๒๓

ผลลัพธ์
๔๒.๓๑
๕๒.๐๐
๓๔.๗๘
๙๑.๘๔

คะแนน
ประเมิน
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๖๒.๖๐

๕.๐๐

ดีมาก

๔๙

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มีการนํ าองค์ค วามรู้ จ ากการประเมิน ผลโครงการมาใช้ ปรั บปรุ งในรายวิช าตามหลั ก สู ตรของ
คณะวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๒. มีการนําผลการดําเนินโครงการอบรมการสอนวิชาภาษามาลายูกลางไปพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย
๒. ควรริเริ่มจัดทําโครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของมหาวิทยาลัย
๓. ควรจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดประเทศในปี 2015

๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานทั้ ง ระดั บ คณะและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสอดคล้ อ งและปฏิ บั ติ ไ ด้ ใ น
ทุกประเด็นพิจารณา จึงมีคะแนนประเมิน ๕ คะแนน มีคุณภาพระดับดีมาก
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มีการจัดทําโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
๒. มีการติดตามผลการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรเพิ่มงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เพียงพอ
๒. ควรจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะยิ่งขึ้น

๕๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลามีการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมครบ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์ โดย ๑)มีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ๒) ดําเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนงานสูงกว่า
ร้อยละ ๘๐ ๓) มีการจัดโครงการและดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม ๕) ได้รับการยกย่องระดั บชาติ และต่อยอดถึงนานาชาติ ตามรายละเอียดในเอกสารหลักฐานและ
เกียรติบัตรยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ ทําให้ได้คะแนนการประเมินเต็ม ๕ คะแนน มีคุณภาพระดับ
ดีมาก
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
สถาบัน

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง

๕๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรม
อย่างได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และบุ คลากรจากการสัมภาษณ์ตัวแทน บุคลากร
และชุมชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง ๕ ข้อ อย่างดี ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรในสถาบันก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี ๒) อาคารสถานที่สะอาด ตกแต่งอย่างมี สุนทรียภาพ ๓) ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ๔) จัดและส่ งเสริ มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๕) มีระดับความพึงพอใจของบุคลากร
นักศึกษา และชุมชนสูงกว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน มีคุณภาพระดับดีมาก
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มีโครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นจํานวนมากที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. โครงการทุกโครงการควรครอบคลุมชุมชนกลุ่มเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๒. ควรจัดทําโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้รองรับกับการเปิดประเทศในกลุ่มประชาคมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

๕๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
จากการศึกษาข้อมูล และดูจากรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแบบประเมินในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัยได้ทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา พ.ศ.๒๕๔๗ ในมาตรา ๑๘ จํานวน ๑๗ ข้อ
๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๔. สภามหาวิทยาลัยได้กํากับ ติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๕. สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยเริ่มประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๕๓
ตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน จากภาพรวมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเท่ากับ ๕.๐๐ โดยสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบและเกณฑ์
การประเมินตนเองตามภาคผนวก
• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับสูง
๒. มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสม่ําเสมอ ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล

๕๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กําหนดวงรอบการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร(อธิการบดี
และรองอธิการบดี) หลังจากการประเมินมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด โดยผู้บริหารจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตาม
คําสั่ งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริห ารมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ ยะลาและตามมติ ที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ยะลา ในคราวการประชุม ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยยะลา โดยปีการศึกษา๒๕๕๒ ได้รับผลการประเมิน
๒.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๓ เมื่อเทียบคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๔.๓๐ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับผลการ
ประเมิน ๔.๒๘ จากคะแนนเต็ม ๕ รวมทั้งสองปีการศึกษาเท่ากับ ๘.๕๘ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙
คณะครุ ศ าสตร์ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการประเมินที่ระดับคะแนน ๒.๕๙ จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐ คิดเทียบส่วนคะแนนเต็ม ๕
ได้เท่ากับ ๔.๓๒ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผลการประเมินที่ระดับคะแนน ๓.๘๑ จากคะแนนเต็ม ๕ รวมทั้งสอง
ปีการศึกษาเท่ากับ ๘.๑๓ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลการประเมิน ๒.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๓
เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๔.๗๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการประเมินเท่ากับ ๔.๕๖ รวมทั้งสอง
ปีการศึกษาเท่ากับ ๙.๓๔ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗
คณะวิทยาการจัดการ สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลการประเมิน ๒.๕๓ จากคะแนนเต็ม ๓ เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๔.๒๒ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการประเมินเท่ากับ ๔.๔๔ รวมทั้งสองปีการศึกษาเท่ากับ ๘.๖๖
ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลการประเมิน ๔.๕๘ และ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการประเมินเท่ากับ ๔.๕๖ รวมทั้งสองปีการศึกษาเท่ากับ ๙.๑๔ ผลคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๕๗

๕๕

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี และระดับคณะ
คือ คณบดี) มีดังนี้
ลาดับที่

หน่วยงาน

๑

คณะครุศาสตร์

๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๓

คณะวิทยาการจัดการ

๔

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
x = ๔.๐๗
มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
x = ๔.๖๗
มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
x = ๔.๓๓
มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
x = ๔.๕๗
x = ๔.๒๙

คะแนนประเมิน
(คะแนนเต็ม ๕)
๔.๐๗

แปลผล
ดี

๔.๖๗

ดีมาก

๔.๓๓

ดี

๔.๕๗

ดีมาก

๔.๒๙

ดี

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีการทํางานเป็นทีม สามารถทําให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ
๓. ผู้บริหารให้ความสําคัญด้านสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม
๔. ผู้บริหารระดับสูงมีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทําให้หาผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรที่ชํานาญการเฉพาะด้านมา
ร่วมงานได้ยาก
๒. การกํากับติดตามการก่อสร้างอาคารสถานที่ให้แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามกําหนดทําให้พื้นที่ใช้สอย
ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

๕๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒
วุฒิ

ปริญญาตรี

การศึกษา

ปริญญาโท

ตำแหน่ ง
วิชำกำร

ครุ

มนุษย์

วจก.

วิทย์

รวม

อาจารย์

-

๑๓

๑

๔

๑๘

๐

ผศ.

-

-

-

๑

๑

รศ.

-

๑

-

-

รวม

-

๑๔

๑

๕

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ครุ

ปริญญาเอก

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ครุ

มนุษย์

วจก.

วิทย์

รวม

ค่าถ่วงน้าหนัก

๑๐๖.๕

๒๑๓

๓

๑

๒

๒

๘

๔๐

๒๐.๕

๕๒.๕

๑๕๗.๕

๒

๒

๑

๑

๖

๓๖

-

๑

๔

๒๐

๑

๑

๑

๑

๔

๓๒

๓๖

๕๗.๕

๑๖๓

๓๙๐.๕

๖

๔

๔

๔

๑๘

๑๐๘

มนุษย์

วจก.

วิทย์

๑๑.๕

๓๒

๒๗

๓๖

๑

๑๔

๙

๙

๑

๓

๓

-

๒๐

๔

๒๘.๕

๔๑

รวม

ปีการศึกษา 2553
วุฒิ

ปริญญาตรี

การศึกษา

ปริญญาโท

ตำแหน่ ง
วิชำกำร

ครุ

มนุษย์

วจก.

วิทย์

รวม

อาจารย์

-

๑๓

-

๓

๑๖

-

ผศ.

-

-

-

๑

๑

รศ.

-

๑

-

-

รวม

-

๑๔

-

๔

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ครุ

ปริญญาเอก

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ครุ

มนุษย์

วจก.

วิทย์

รวม

ค่าถ่วงน้าหนัก

๑๒๔.๕

๒๔๙

๔

๑

๒

๒

๙

๔๕

๒๐

๕๒

๑๕๖

๑

๒

-

๒

๕

๓๐

-

๑

๕

๒๕

๑

-

๑

๑

๓

๒๔

๓๗

๖๗

๑๘๑.๕

๔๓๐

๖

๓

๓

๕

๑๗

๙๙

มนุษย์

วจก.

วิทย์

รวม

๑๖.๕

๓๔

๒๘

๔๖

๑

๑๓

๑๐

๙

๑

๓

๓

๑

๑๘

๔

๓๒.๕

๔๕

๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
รวมกันเท่ากับ ๑,๐๓๕.๕ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสองปีรวมกันเท่ากับ ๔๑๗.๕ คน
ดังนั้น ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ๑,๐๓๕.๕/๔๑๗.๕=๒.๔๘ คิดเป็นคะแนน ๒.๐๗
คณะครุศาสตร์ มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ รวมกัน
เท่ากับ ๒๓๖ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสองปีรวมกันเท่ากับ ๗๓ คน ดังนั้น ค่าดัชนี
คุณภาพอาจารย์เท่ากับ ๒๓๖ /๗๓ = ๓.๒๓ คิดเป็นคะแนน ๒.๖๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๒
และ ๒๕๕๓ รวมกันเท่ากับ ๒๔๒ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสองปีรวมกันเท่ากับ
๑๒๑ คน ดังนั้น ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ๒๔๒ / ๑๒๑ = ๒.๐๐ คิดเป็นคะแนน ๑.๖๗
คณะวิทยาการจัดการ มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
รวมกันเท่ากับ ๒๐๖ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสองปีรวมกันเท่ากับ ๘๑ คน ดังนั้น
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ๒๐๖/๘๑=๒.๕๔ คิดเป็นคะแนน ๒.๑๒
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักคุณภาพอาจารย์ในปีการศึกษา
๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ รวมกันเท่ากับ ๓๕๑.๕ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งสองปีรวมกัน
เท่ากับ ๑๔๒.๕ คน ดังนั้น ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ๓๕๑.๕/๑๔๒.๕=๒.๔๗ คิดเป็นคะแนน ๒.๐๖
ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
๑ คณะครุศาสตร์
๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓

คณะวิทยาการจัดการ

๔

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
๒๓๖
๗๓
๓.๒๓
๒๔๒
๑๒๑
๒.๐๐

คะแนน
ประเมิน
๒.๖๙
๑.๖๗

๒๐๖

๘๑

๒.๕๔

๒.๑๒

๓๕๑.๕๐

๑๔๒.๕๐

๒.๔๗

๒.๐๖

๑๐๓๕.๕๐

๔๑๗.๕๐

๒.๔๘

๒.๐๗

ระดับ
คุณภาพ
พอใช้
ต้อง
ปรับปรุง
ต้อง
ปรับปรุง
ต้อง
ปรับปรุง
ต้อง
ปรับปรุง

๕๘

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มีการส่งเสริมและจัดสรรทุนให้อาจารย์ในการศึกษาต่อและทําผลงานทางวิชาการ
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. จํานวนอาจารย์ผู้มีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ มีจํานวนน้อย มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการส่งเสริมพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
๒. ควรให้ความสําคัญในการจัดหาและส่งเสริมอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลนเป็นลําดับต้น
๓. ควรมีกลยุทธ์และแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบโดยกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม

๕๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ ๒.๕๓ จากคะแนนเต็ม ๓ อยู่ในระดับดี เมื่อเทียบคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๔.๒๒ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เท่ า กั บ ๔.๐๒ อยู่ ใ นระดั บ ดี ดั ง นั้ น ผลการประเมิ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ
(๔.๒๒+๔.๐๒)/๒=๔.๑๒
คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่ากับ๒.๔๗
คะแนนเต็ม ๓ เทียบคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๔.๑๒ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะครุศาสตร์มีผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ ดังนั้นผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่ากับ ๒.๒๒ จากคะแนนเต็ม ๓ เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๓.๗๐ และการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีคะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๒๕ ดังนั้นผลการประเมิน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่ากับ ๒.๓๓ จากคะแนนเต็ม ๓ เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๓.๘๘ และ
การประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีคะแนนประเมินเท่ากับ ๓.๗๕ ดังนั้นผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพภายใน ประจํ าปี การศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๔.๑๗ และการ
ประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีคะแนนประเมินเท่ากับ ๔.๔๒ รวมเท่ากับ ๘.๕๙ ดังนั้นผลการประเมินเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๐
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ตัวตั้ง
๗.๖๒
๗.๙๕
๗.๖๓
๘.๕๙

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
๒
๒
๒
๒

๘.๒๔

๒

ผลลัพธ์
๓.๘๑
๓.๙๘
๓.๘๒
๔.๓๐

คะแนน
ประเมิน
๓.๘๑
๓.๙๘
๓.๘๒
๔.๓๐

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

๔.๑๒

๔.๑๒

ดี

๖๐

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. ควรพัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายในให้ มีคุณภาพอย่า งต่อเนื่ องเพื่อ ส่ งผลให้
ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปูาหมายดียิ่งขึ้น
๒. ควรสร้างสํานักงานประกันคุณภาพให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สามารถช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรเร่งรัดติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงและเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคุณภาพทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๒. ควรจัดเวทีคุณภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอก
๓. ควรจัดอบรมผู้ป ระเมินภายในให้ มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ มี บุคลากรเข้าใจงานประกันคุณภาพมี
จํานวนมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับการประเมินสาขาวิชาในอนาคต

๖๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการสร้างบัณฑิตให้มี
ภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ คือ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทรงภูมิปัญญา
(เก่งไอที) ภูมิธรรม (มีจิตอาสา สู้งาน) และภูมิฐาน (สื่อสารภาษามลายูกลางได้) ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการและกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยผ่าน
การเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
ดังนี้
๑. กลยุทธ์การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลยุทธ์ข้อ ๙ หน้า๑๘) มหาวิทยาลัยได้กําหนดโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรเป็น
๓ หมวด คือ หมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างบัณฑิตให้ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
หมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้ นให้บั ณฑิตมีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ที่ได้ศึกษา โดยมีการสนับสนุนนักศึกษาได้
ฝึกงานและสหกิจศึกษาในบางหลักสูตร หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ตามความสนใจ ความถนัดเพื่อเพิ่มความแกร่งทางวิชาการ หรือเพิ่มความสามารถพิเศษของผู้เรียน
๒. กลยุทธ์การปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ/กลยุทธ์ให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร (ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตกลยุทธ์ข้อ๑๐,๑๑,๑๒ หน้า ๑๙-๓๐) มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ ๑) ภูมิปัญญา
(เก่งไอที) ๒) ภูมิธรรม (มีจิตอาสา สู้งาน) ๓) ภูมิฐาน (สื่อสารภาษามลายูกลางได้)
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

๖๒

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. ควรกําหนดแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึก ษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านไอที
และภาษามลายูกลาง
๒. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาสะท้อนอัตลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติใน
ทุกคณะ
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ กําหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ควรติดตามผลจากการดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ และ/หรือสร้างคุณค่า
ต่อสังคมอย่างชัดเจน

๖๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ)
ผลการประเมิน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา มี บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๘๗๑ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๘๗๐ คนและระดับปริญญาโท
จํ านวน ๑ คน ผลการพั ฒ นาตามอั ตลั กษณ์ข องสถาบั น มหาวิทยาลั ยได้ดํา เนิน การสํ ารวจจากนายจ้ า ง
ผู้ ป ระกอบการและผู้ ใช้บั ณฑิต ที่สํ าเร็ จ การศึ กษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากคณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๕๙ คน ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๓๙ คณะมนุษยศาสตร์ฯระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑๕ คน
ได้ระดับความพึงพอใจเท่า กับ ๔.๒๒ ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน ได้ระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๑
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๒๒ คณะวิทยาการจัดการจํานวน ๒๐๘ คน ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๕๒
และคณะวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน ๙๗ คน ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๘ รวมผู้ตอบแบบสอบถามระดับ
ปริญญาตรี ๕๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖ ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญา
โท ๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของจํ านวนผู้สํ าเร็จการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม ๕) เท่ากับ (๔.๓๙x๕๙)+(๔.๒๒x๒๑๖)+(๔.๕๒x๒๐๘)+(๔.๗๘x๙๗) /๕๘๐ = ๒,๕๗๔.๓๕/
๕๘๐=๔.๔๔
หมายเหตุ : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงรายงานผลการประเมินในตัวบ่งชี้นี้
เพียง ๑ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
๒๕๙
๕๙
๙๑๒
๒๑๖
๙๔๐
๒๐๘
๔๖๔
๙๗
๒๕๗๕.๐๐

๕๘๐

ผลลัพธ์
๔.๓๙
๔.๒๒
๔.๕๒
๔.๗๘

คะแนน
ประเมิน
๔.๓๙
๔.๒๒
๔.๕๒
๔.๗๘

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

๔.๔๔

๔.๔๔

ดี

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
ควรปรับ ปรุงวิธีการติด ตามและแบบสอบถามการประเมิน คุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิต ให้สามารถตอบคําถามตัวบ่งชี้ ได้ตรงประเด็น มากยิ่งขึ้น

๖๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่ง
เสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๒ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
ดําเนินการ ๔ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัย มีโครงการ ๑ คณะ ๑ พื้นที่ ในการพัฒนาและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นส่งผลสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบั นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นอย่างชัดเจน และมหาวิทยาลัยควรกํากับติดตาม
ให้แต่ละคณะสามารถดําเนินการจนกระทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

๖๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
(ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะจากการเสวนาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ในวัน
ศุก ร์ ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ เรื่ อ ง มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย หน้ า ๔ ข้ อ ๓ ให้
มหาวิทยาลัยสร้างจิตสํานึกโดยเฉพาะจิตสํานึกสาธารณะให้กับอาจารย์และนักศึกษามาเป็นประเด็นในการชี้นํา
และเสริ มสร้ า งจิ ตสาธารณะให้ กับ นั กศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยได้ดํ าเนินการชี้นํา ปูองกั น หรื อ
แก้ปัญหาของสังคมทั้ง ๒ ประเด็นอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท โดยมีผลการดําเนินงาน ๑) ครบตามวงจร PDCA
๒) บรรลุเปูาหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ๓-๔) มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมและ
มหาวิทยาลัย ๕) ได้รับยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
มหาวิทยาลัยมีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมในการสร้างจิต สํานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรติดตามผลจากการดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบันและคนในสถาบันอย่างชัดเจน
๒. ควรสนั บสนุน ส่งเสริ มให้ผู้ เรี ยน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับ การยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นจิตอาสาในทุกคณะอย่างชัดเจน

๖๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
(ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวางแผน จัดทําโครงการ เพื่อชี้นํา และการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
จํานวน ๓ โครงการ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสอดคล้องกับมาตรา ๘ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยโครงการทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ยะลา ประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๕๓ และ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เรื่อง ผลการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน
ต่างๆ คือ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในคราวประชุมคณะกรรมกา รสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้ดําเนินการชี้นํา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมทั้ง ๒ ประเด็นอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท โดยมีผลการดําเนินงาน ๑) ครบตามวงจร PDCA ๒) บรรลุ
เปูาหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ๓-๔) มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร
สถาบัน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕ ข้อ
๔ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕ ข้อ

๕.๐๐

ดีมาก

• จุดแข็งและแนวทางเสริม
๑. มหาวิทยาลัยมีโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ ๒ โรงเรียน เป็นประจําทุกปี
๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการส่งเสริม สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดย จัดทํา
ผลิ ต ภัณฑ์ ชุมชนจากมะพร้ าว มีการเผยแพร่แ ละถ่ ายทอดความรู้แ ก่ชุม ชน เช่น น้ํ ามัน มะพร้าวสกัด เย็ น
สบู่น้ํามันมะพร้าวและว่านนางคํา ครีมขัดผิวจากมะพร้าว สร้างเศรษฐกิจชุมชนทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีสุขภาพดีขึ้น

๖๗

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
๑. ควรติดตามผลจากการดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมและคนในชุมชนอย่างชัดเจน
๒. ให้ความสําคัญในการศึกษาวิจัย ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น

๖๘

๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
------------------------------------------------------------------------------------------------------๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาได้รับการประเมินคุ ณภาพรอบที่สาม โดยคณะผู้ประเมินเข้าตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลั ย ระหว่างวัน ที่ ๑๒-๑๕ มีน าคม พ.ศ.

๒๕๕๕ มีห น่ว ยงานระดับคณะเข้ารับการประเมิ น

จํานวน ๔ คณะวิชา ได้แก่
๑. คณะครุศาสตร์
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. คณะวิทยาการจัดการ
๔. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
การประเมิน ภายนอกรอบที่ส ามระดั บอุด มศึกษา สมศ.

กําหนดตั ว บ่งชี้ จํานวน ๑๘ ตั ว บ่ง ชี้

ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐาน ได้แก่
(๑) มาตรฐานว่าด้วยผลจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
(๔) มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
โดยแบ่ งกลุ่มตัว บ่งชี้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัว บ่งชี้พื้นฐาน (๑๕ ตัว บ่งชี้) กลุ่มตัว บ่งชี้อัตลั กษณ์
(๒ ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชี้)
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
(๑) ผลการประเมิ น ได้ คะแนนเฉลี่ ย จากตั ว บ่ง ชี้ ต ามพั นธกิ จ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา(ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
๑ - ๑๑) ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป(ระดับดี ขึ้นไป) และ
(๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป(ระดับดีขึ้นไป)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา มีหน่วยการประเมินเป็นคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ และสถาบัน ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณา มี ๒ ระดับ ดังนี้
(๑) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จะได้รับการ
รับรองเมื่อผลการประเมินของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้น
(๒) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน จะได้รับการรับรองเมื่อผลการประเมิน
ของสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น และ

๖๙

๑) หน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่าทุกหน่วยงานได้รับการรับรอง
๒) หากหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสถาบัน
ไม่ได้รับการรับรอง ให้การรับรองในระดับสถาบันเป็นการรับรองแบบมีเงือ่ นไข
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา มี ผ ลการประเมิ น ค่ า เฉลี่ ย ๑๑ ตั ว บ่ ง ชี้
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑) เท่ากับ ๔.๐๗ อยู่ในระดับดี และมีผลการประเมินค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๘)
เท่ากับ ๔.๒๔ อยู่ในระดับดี ผลการประเมินระดับคณะทั้ง ๔ คณะวิชามีผลการประเมินค่าเฉลี่ย ๑๑ตัวบ่งชี้
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑) อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป) และมีผลการประเมินค่าเฉลี่ยทุก
ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๘) เท่ากับอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป)
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๑ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ≥ ๓.๕๑
๑.๒ ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑๙ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ จํานวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
๒.๒ จํานวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ผลการประเมิน
๔.๐๗
๔.๒๔
๔
๔

ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม
๑. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้มีความยากในการหางานทําในพื้นที่
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจการประกอบอาชีพอิสระ ผลิตผลงานส่งออกนอกพื้นที่เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มในพื้นที่
๒. ควรจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดประเทศในปี ๒๐๑๕
๓. ควรจั ดทํ าโครงการทางด้ านศิล ปวัฒ นธรรมให้ ร องรับ กับ การเปิ ดประเทศในกลุ่ ม ประชาคมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
๔. คุณวุฒิปริ ญญาเอกและผลงานทางวิช าการของคณาจารย์ เฉลี่ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงควร
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ. โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีร้อยละของผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๓๐.๙๕ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ ๗.๗๕ และผู้ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๒๔.๐๒
๕. ควรให้ความสําคัญในการจัดหาและส่งเสริมอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลนเป็นลําดับต้น
๖. ควรมีกลยุทธ์และแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบโดยกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม

๗๐

๗. ควรเร่งรัดติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงและเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคุณภาพทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๘. ควรจัดเวทีคุณภาพเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในและภายนอก
๙. ควรจัดอบรมผู้ประเมินภายในให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีบุคลากรเข้าใจงานประกันคุณภาพมีจํานวน
มากยิ่งขึ้นสามารถรองรับการประเมินสาขาวิชาในอนาคต
๑๐. ควรสนั บ สนุ น ส่งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นจิตอาสาในทุกคณะอย่างชัดเจน
๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ
• คณะครุศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ≥ ๓.๕๑
๒. ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑๗ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
สรุป คณะครุศาสตร์
 ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ผลการประเมิน
๔.๑๔
๔.๒๕

ข้อเสนอแนะ
๑. คุณวุฒิป ริญญาเอกและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เฉลี่ ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงควร
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ. โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะครุศาสตร์ มีร้อยละของผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๔๖.๗๕ ผู้ที่มีวุฒิปริญญา
เอก เท่ากับ ๑๕.๕๘ และผู้ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๕.๑๙
๒. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมค่อนข้างอ่อน คณะควรมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการ
สอนในปีแรกเพื่อปรับฐานความรู้สู่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกอาจารย์ผู้ สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดการเรียนการสอน
๓. ทักษะด้านการวิเคราะห์ยังไม่โดดเด่น คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์
ยิ่งขึ้น
๔. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังมีน้อย คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
๕. จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานที่
มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น
๖. ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนของคณะ
๗. ควรริเริ่มจัดทําโครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของคณะ
๘. ควรจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

๗๑

๙. ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วนอย่าง
เป็นรูปธรรม
๑๐. ควรปรับปรุงวิธีการติดตามและแบบสอบถามการประเมินคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต ให้สามารถตอบคําถามตัวบ่งชี้ ได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ≥ ๓.๕๑
๒. ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑๘ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
สรุป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ผลการประเมิน
๓.๙๖
๔.๑๒

ข้อเสนอแนะ
๑. คุณวุฒิป ริญญาเอกและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เฉลี่ ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงควร
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ. โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มีร้อยละของผู้ มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ
๒๒.๕๘ ผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๔.๘๔ และผู้ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๓.๒๓
๒. จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติยัง
มีน้อย มหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสามารถเผยแพร่ในระดับชาติได้
๓. ยังไม่มีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มให้นักศึกษาระดับปริญญาโทผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
สามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้
๔. จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานที่
มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น
๕. ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนของคณะ
๖. ควรริเริ่มจัดทําโครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของคณะ
๗. ควรจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะยิ่งขึ้น
๘. ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน อย่างเป็น
รูปธรรม
๙. ควรปรับ ปรุ งวิธีการติดตามและแบบสอบถามการประเมินคุณภาพตามอัตลั กษณ์ของบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิต ให้สามารถตอบคําถามตัวบ่งชี้ ได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

๗๒

• คณะวิทยาการจัดการ
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ≥ ๓.๕๑
๒. ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑๗ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
สรุป คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ผลการประเมิน
๓.๘๕
๔.๐๙

ข้อเสนอแนะ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เฉลี่ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงควร
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสกอ.และสมศ. โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะวิทยาการจัดการ มีร้อยละของผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๒๕ ผู้ที่มีวุฒิปริญญา
เอก เท่ากับ ๗.๕๐ และผู้ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๑๕.๐๐
๒. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมค่อนข้างอ่อน คณะควรมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการ
สอนในปีแรกเพื่อปรับฐานความรู้สู่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือ กอาจารย์ผู้ สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดการเรียนการสอน
๓. ทักษะด้านการวิเคราะห์ยังไม่โดดเด่น คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการใช้ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ยิ่งขึ้น
๔. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังมีน้อย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๕. จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น
๖. ควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนของคณะ
๗. ควรริเริ่มจัดทําโครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของคณะ
๘. ควรจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะยิ่งขึ้น
๙. ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน
อย่างเป็นรูปธรรม

๗๓

• คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
เกณฑ์การพิจารณา
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ ≥ ๓.๕๑
๒. ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๑๗ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑
สรุปคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง

ผลการประเมิน
๔.๔๖
๔.๔๖

ข้อเสนอแนะ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เฉลี่ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงควรวางแผน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจนได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ.โดยในปีการศึกษา
๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีร้อยละของผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๓๒.๘๙
ผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๖.๕๘ และผู้ที่กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ร้อยละ ๑๓.๑๖
๒. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังมีน้อย คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๓. ควรริเริ่มจัดทําโครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เปูาหมายของคณะ
๔. ควรจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๕. ควรสร้ างระบบการมีส่ ว นร่ ว มของผู้ เรียนในการปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ที่กําหนดให้ ส มบูรณ์ครบถ้ว น
อย่างเป็นรูปธรรม
๖. ควรติดตามผลจากการดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่า
ต่อสังคมอย่างชัดเจน

