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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2554          
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ด าเนินการตามอ านาจในมาตรา 49 , 50 และมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2553 และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 

วัตถุประสงค์ในการประเมินเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
ตามขอบข่าย อ านาจ หน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ รวมทั้งจากการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มอบหมายจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการประเมินตัวบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในช่วงเวลาการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ครอบคลุม 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร 2) การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 3) การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 31 4) การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 5) นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร           
6) ความส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ 7) ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553 การประเมินในทุกประเด็นยึดหลักการประเมินเพ่ือการ
พัฒนาและสร้างสรรค์ 

วิธีด าเนินการ คณะกรรมการประเมินฯ ก าหนดให้มีกระบวนการประเมิน 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) ผู้รับการประเมินจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 2) คณะกรรมการประเมินฯ 
ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3) ผู้บริหารน าเสนอผล
การด าเนินงานด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประเมินฯ และ 4) การสัมภาษณ์ผู้รับการประเมินและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้รับบริการ นักศึกษาและประชาคมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ผลการประเมินพบว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินใน 3 ระดับ โดยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินในระดับดีมาก ในขณะที่อธิการบดีและคณบดีคณะ              
ครุศาสตร์มีผลการประเมินในระดับดี ส่วนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมินในระดับ
พอใช้ 

อธิการบดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.16 คะแนน) โดยมีผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 5 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ความส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ. ศ.  2547 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 หัวข้อ คือ ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ทั้งนี้อธิการบดีมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
1 หัวข้อคือการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

คณบดีคณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
(4.08 คะแนน) โดยมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 4 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ ความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ผลการประเมินในระดับดี 2 หัวข้อคือการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผล ทั้งนี้มผีลการประเมินที่ต้องปรับปรุง 1 หัวข้อ คือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก (4.62 คะแนน) โดยมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 6 หัวข้อ คือ
การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  และความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ  และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี จ านวน 1 หัวข้อ คือ ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผล  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก(4.55 คะแนน) โดยมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 5 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร  การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ และมีผลการ
ประเมินในระดับดี 2 หัวข้อ คือ การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและความส าเร็จของการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (4.62) โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 6 หัวข้อ คือ
การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ  
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะและมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 หัวข้อ 
คือความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.68) โดยมีผลการประเมินระดับดีมากทั้ง 6 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์
ของผู้อ านวยการ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้  นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ความส าเร็จของ
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การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ความส าเร็จ
ของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบัน  

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (4.73 คะแนน) โดยมีผลการประเมินระดับดีมาก 5 หัวข้อ คือ การมี
วิสัยทัศน์ของผู้อ านวยการ  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ความส าเร็จของการปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีผลการประเมินระดับดี 1 หัวข้อคอืการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใช้ (3.08 คะแนน) โดยมีผลการประเมินระดับดีมาก 2 หัวข้อ คือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ/
หรือสภามหาวิทยาลัย  ผลการประเมินระดับดี 1 หัวข้อ คือ การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล              
ผลการประเมินระดับพอใช้ 1 หัวข้อ คือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และผลการประเมินระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน              
1 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้อ านวยการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีส่วนราชการที่รับการประเมินเพ่ิมขึ้นจากเดิม  
1 ส่วนคือส านักงานอธิการบดี นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบในการส่งรายงานการประเมินตนเอง โดยก าหนดให้ปรับลดคะแนนการประเมินจากการส่ง
รายงานประเมินตนเองช้ากว่าที่ก าหนด วันละ 0.05 คะแนน 

   จากการเปรียบเทียบผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกส่วนราชการทุกส่วนมีผลการประเมินในภาพรวมดีขึ้นจากปีการศึกษา 
2553 โดยผู้บริหารที่มีผลการประเมินพัฒนาจากระดับดีเป็นระดับดีมาก มี 3 หน่วยงาน คือ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และผู้อ านวยการส านัก  
วิทยบริการฯ  ส่วนผู้บริหารส่วนราชการอ่ืนมีผลการประเมินอยู่ในระดับคงเดิม  ส าหรับผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ไม่มีการประเมิน  แต่ปีการศึกษา 2554 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้  และเป็นที่น่าสังเกตว่าในประเด็นการประเมินด้านนวัตกรรมเป็นประเด็นที่
ผู้บริหารทุกหน่วยงานมีผลการประเมินพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2553 

ปัญหา อุปสรรคในการประเมินที่ส าคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ล่าช้า 
ท าให้คณะกรรมการและคณะท างานมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเขียนของ
รายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารขาดความชัดเจนและไม่ตรงประเด็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอรายการการประเมินต่อ
สภามหาวิทยาลัย ควรประกาศหลักเกณฑ์การประเมินล่วงหน้าและควรติดตาม ก ากับ เสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาทุก 6 เดือน อีกทั้งควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
ผู้บริหารให้มีความถูกต้อง ตรงประเด็นและมีความชัดเจน ก็ย่อมจะท าให้การประเมินมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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บทน า 
 
 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ด าเนินงานประเมินตามที่หลักสากลในการประเมิน จ าแนกการด าเนินงาน
เป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบการประเมิน 
2. การก าหนดประเด็นการประเมิน 
3. การก าหนดกระบวนการในการประเมิน 
4. การน าเสนอผลการประเมิน 
 

1. การก าหนดกรอบการประเมิน 
 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ด าเนินการตามขอบข่าย อ านาจ หน้าที่ และบทบาทตามข้อกฎหมาย และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) มาตรา 39, 49 และ
มาตรา 50 

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2553 

3) แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการประเมินการปฏิบัติงาน อาศัยเทียบเคียงจากคู่มือ       
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 
(ปรับแก้เมื่อ 30 มิถุนายน 2554) 

4) การปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มอบหมายจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
2. การก าหนดประเด็นการประเมิน 

 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประมวลข้อมูลตามกรอบการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดขอบข่ายการประเมินเป็น 7 ประเด็น ดังนี้ 

1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
2) การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
3) การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

มาตรา 31 
4) การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5) นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
6) ความส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
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7) ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553 

 

ทั้งนี้ ในระดับคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน ส านักไม่ต้องประเมินในประเด็นอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 31 แต่ให้ประเมินตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

การประเมินในแต่ละประเด็น คณะกรรมการประเมินฯ ยึดหลักการประเมินแบบ
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นส าคัญ 

 
3. การก าหนดกระบวนการประเมิน 

 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ก าหนดให้มีกระบวนการประเมิน ดังนี้ 

1) ผู้รับการประเมินจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2) คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
3) ผู้บริหารน าเสนอผลการด าเนินงานด้วยวาจาต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
4) การสัมภาษณ์ผู้รับการประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา 

ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ นักศึกษาและประชาคมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 
4. การน าเสนอผลการประเมิน 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินฯ แล้วประธานคณะกรรมการ
น าเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
5. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกัน 7 ครั้ง เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ 
 1) ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เพ่ือรับทราบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้รับการประเมินในปีที่ผ่านมา ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประเมินให้เหมาะสมตามข้อกฎหมายและวางแนวการปฏิบัติงานทั้งเรื่องกรอบการ
ประเมิน ประเด็นการประเมิน กระบวนการในการประเมิน ตลอดจนจัดท า(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประเมินฯ 

 2) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่                  
จ.สงขลา เพ่ือจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและจัดท า  
ค าชี้แจงในการใช้แบบประเมิน 

 3) ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ประธานกรรมการฯ ร่ วมกับกลุ่มงานเลขานุการ ประชุมชี้แจงประเด็นการประเมิน 
กระบวนการประเมินและอธิบายกระบวนการประเมินให้ผู้บริหารที่รับการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
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 4) ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 7 - อังคารที่ 8 มกราคม 2556 ประธานคณะกรรมการฯ และ
กลุ่มงานเลขานุการ ประชุม ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือเตรียมรายละเอียด 
ในการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

5) ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 - ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
(2)  การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับการประเมิน 
(3)  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) การสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 

6) ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 ประธานคณะกรรมการฯ และ
กลุ่มงานเลขานุการ ประชุม ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือสรุปผลการประเมิน
เบื้องต้น ติดตามการส่งเอกสารฉบับแก้ไข ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับลดคะแนนในบาง
ประเด็น มอบหมายและติดตามการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม  

7) ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่                 
จ.สงขลา เพ่ือตรวจต้นฉบับรายงานผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการด าเนินการ
ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 
และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปีการศึกษา 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยใช้การแปลผลคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
   4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หัวข้อประเมิน เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

1.  การมีวิสัยทัศน์ของคณบด ี 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ระดับดีมาก 
2.  การด าเนินงานเพื่อให้บรรล ุ
    วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของ  
    พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    พ.ศ. 2547       

    

2.1  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 
      การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรคโ์ดย 
      ใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 

5 ข้อแรก 
 

7 ข้อ 
 

5 คะแนน 
 

 

2.2  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 
      การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

4 ข้อแรก 
 

6 ข้อ 
 

5 คะแนน 
 

 

2.3  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน 
      และสอดคล้องกับคณุลักษณะบัณฑติที่ 
      พึงประสงค ์

4 ข้อแรก 
 

5 ข้อ 
 

5 คะแนน 
 

 

2.4  สร้างความรู้ ความเข้าใจในคณุค่า ความ 
      ส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ 
      ท้องถิ่นและของชาติ 

4 ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

5 คะแนน 
 

 

2.5  ความส าเร็จของความร่วมมือระหว่าง 
      คณะกับองค์กรอื่นๆ ท้ังในและ   
      ต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 
 

3 X 100 
ร้อยละ 100 

5 คะแนน 
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2.6  ความส าเร็จของการส่งเสริมและสบืสาน 
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ร้อยละ 80 
 

3 X 100 
ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 
3 

    2.7  ความส าเรจ็ในการเสริมสร้างความ 
          เข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผล    
          ของการพัฒนาครูและบคุลากรทางการ   
          ศึกษาหรือวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
ร้อยละ 80 

 

 
7 X 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
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คะแนนเฉลีย่    5 คะแนน ระดับดีมาก 
3.  การด าเนินงานตามภารกจิของคณะ 4 ข้อแรก 5 ข้อ 5 คะแนน  
4.  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 8 ข้อ 10 ข้อและมีแนวปฏิบัติที่ด ี 5 คะแนน ระดับดีมาก 
5.  นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 4 ข้อแรก 5 ข้อ 5 คะแนน ระดับดีมาก 
6.  ความส าเรจ็ของการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ 
    ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ร้อยละ 80 14 X 100 ร้อยละ 93.33 5 คะแนน 
ระดับดีมาก 

15 
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หัวข้อประเมิน เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

7.  ความส าเรจ็ของการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ 
    ของคณะกรรมการประเมินผล 

ร้อยละ 80 
11 X 100 

ร้อยละ 84.62 4 คะแนน ระดับด ี13 
คะแนนเฉลี่ยทุกหัวข้อประเมิน  4.92 คะแนน ระดับดีมาก 

*คะแนนปรับลด  0.30 คะแนน  
คะแนนการประเมิน  4.62 คะแนน ระดับดีมาก 

 

 

*ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ช้ากว่าก าหนด 6 วัน ปรับลดคะแนน วันละ 0.05 คะแนน 
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม 

7 หัวข้อ  อยู่ในระดับดีมาก (4.62 คะแนน) จ าแนกตามหัวข้อการประเมินมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 6 หัวข้อ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (5.00 คะแนน) การด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
(5.00 คะแนน)  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ (5.00 คะแนน) การด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (5.00 คะแนน) นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (5.00 คะแนน) และ
ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (5.00 คะแนน) 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระอยู่ในระดับดี จ านวน 1 หัวข้อ คือ ความส าเร็จ
ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล (4.00 คะแนน)    

     
1.  การมีวิสัยทัศน์ของคณบดี 
 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินด้านการมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารในระดับดีมาก  (5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานซึ่งคณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้           
 1) ประกาศแถลงวิสัยทัศน์ ในขั้นตอนกระบวนการสรรหาและเมื่อได้รับต าแหน่งแล้วได้
แถลงวิสัยทัศน์ในการประชุมคณาจารย์ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ เป็นองค์กรแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถแปลงสู่การปฏิบัติเป็นทั้งโครงการและ
กิจกรรม ดังนี้  (1) พัฒนานักศึกษาสู่คุณภาพ มี 14 กิจกรรม ได้แก่ 1. สามนาทีปีละหลายหน  
2. เขียนดีมีประโยชน์  3. รอบรู้เรื่องราว 4. สัมมนาดีมีคนฟัง 5. Smart มนุษย์ (5 ตรง คือ ตรงแต่ง
กาย ตรงเวลา ตรงดี ตรงสถานที่ ตรงท้องถิ่น)  6. ห้อง 1 ศาสตร์ 7. จอดรถเดินเรียน 8. ฉันท์พ่ีน้อง 
9. พบหัวใจ 10. พ่ีน้องพุทธมุสลิม 11. ลานศิลป์ 12. ห้องของเรา 13. เมล็ดพันธุ์อันงดงาม 14. ผู้น า
ยุคใหม่ (2) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและคณาจารย์ มีจ านวน 8 กิจกรรม 1. มองนอกมองใน 2. สุมหัว               
ที่หลักสูตร 3. มนุษย์ 1 สร้างสรรค์ 4. กินไปคุยไป 5. อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 6.บ้านน่าอยู่ 7. ทีเดียวจบ     
8. ยุติธรรมน าสุข  9. มุมเกียรติยศ  (3) วิจัยและบริการท้องถิ่น มี 8 กิจกรรม คือ 1.ลิ้นชักปัญญา 
(บริการวิชา  วิจัย  โครงการ) 2. คลี่วิจัย  (4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีจ านวน  5 กิจกรรม คือ 1. มรย.3 
2. มนุษย์โชว์ 3. หลักสูตรสามภาษา /นิติศาสตร์ /ดอกเตอร์ใกล้เอ้ือม 4. มุมเกียรติยศ 5. ธนาคาร
ความดี โดยได้เผยแพร่วิสัยทัศน์หรือนโยบายให้บุคลากรในองค์กรทราบ หลายกหลายช่องทาง เช่น 
เอกสารเผยแพร่ ตอลดจน website ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2)  ถ่ายทอดวิสัยทัศน์หรือนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยวิธีการจัด
ประชุมชี้แจง การจัดท าเอกสารเผยแพร่   

3) ได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ประกาศไว้จนประสบความส าเร็จ 
              4) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 

5) น าผลการติดตาม มาปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    
 
2. การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547     
   

  2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยใช้ท้องถิ่น 
เป็นฐาน 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีผลการประเมินด้านพัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน  อยู่ในระดับดีมาก  
(5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานซึ่งคณบดีได้น าเสนอ
ต่อไปนี้          
  1) บริหารงานวิจัยตามภารกิจและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการวิจัย คณะได้จัดท าประกาศคณะ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงาน วิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมจากเงิน
งบประมาณบ ารุงการศึกษา และได้ด าเนินการตามประกาศของคณะ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวิจัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกับ USAID ถึง 21 เรื่อง ระหว่างนักวิจัยที่เป็นคณาจารย์และ
นักศึกษากับ USAID 
 2)  ได้บริหารจัดการให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้  โดยมีแผนงานงบประมาณ
สนับสนุน และมีคลินิกวิจัยในการให้ค าปรึกษา 
 3)  มีการติดตามผลการด าเนินงาน  โดยมีการประชุมเพ่ือให้รายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการจัดสรรทุน ปีละ 2 ครั้ง 
 4)  ได้บริหารจัดการให้ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดยอ้างอิงฐานข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้  (http://www.yru.ac.th/research2009)  นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าฐานข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนเว็บไซต์ของคณะ  โดยที่อาจารย์และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไป
ศึกษาและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
              5) ได้บริหารจัดการโดยมีการจัดสรรเงินส าหรับอาจารย์ในการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์   
มีคลินิกวิจัยและบริการวิชาการ โดยแต่งตั้งอาจารย์เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้  ค าแนะน าในการ
จัดท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป และมีเว็บไซต์คณะ 
http://human.yru.ac.th/huso/research.php ที่เปน็แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
      6) มีนโยบายและค าสั่งการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีแผนงาน 
งบประมาณ สนับสนุน มีคลินิกวิจัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 9 ชิ้นงาน  
ตลอดจนการน าผลงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 
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  7) จัดท าระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการขายทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือดูแล กลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิจัยและด าเนินการจดสิทธิบัตร
ให้แก่อาจารย์ที่เป็นเจ้าของผลงาน ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
 

 2.2 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) โดยมีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ  
ดังรายละเอียดผลการด าเนินงาน ซ่ึงคณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้           
 1) ได้จัดท าระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมดังนี้    

 (1) มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ก าหนด คือ ได้มีการส ารวจความต้องการในการรับบริการประจ าปี 2554 จัดท าแผนการให้บริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณการด าเนินงานปี 2554  มีการจัดท าปฏิทินบริการวิชาการที่ระบุวัน เวลา 
ด าเนินการที่ชัดเจน ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
ด าเนินงานโครงการให้บริการวิชาการของคณะ 

   (2) มีกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากร
โครงการ นักศึกษาช่วยงาน ท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการ 
ของทุกหลักสูตรและโครงการบริการวิชาการ “หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่” ตามแผนการให้บริการวิชาการ 
โดยใช้งบประมาณ ปี 2554 จ านวน 16 โครงการ และด าเนินการครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม  
มีการประเมินและตรวจสอบความส าเร็จของทุกโครงการ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) ได้จัดท าแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปรวมทั้งปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการจัดท าโครงการให้บริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

(1) ด าเนินการส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ โดยผู้ตอแบบสอบถาม
ประกอบอาชีพหลากหลายเช่น นักเรียน นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา พนักงานของรัฐ/เอกชน 
และภาคธุรกิจของชุมชน เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการ สามารถวางแผนและจัดการบริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ   
    (2) น าผลส ารวจความต้องการของชุมชน มาใช้ในการจัดท าแผนการบริการวิชาการ
โครงการ“การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” 
 3) หลังจากการจัดโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการติดตามการใช้
ประโยชน์ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
 (1) โครงการ Creative Grammar for New Teachers มีการประเมินโดยส่งแบบ 

(2) โครงการ English for Peace มีการประเมินโดยส่ง แบบสอบถามติดตามการน า
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ English for Peace จ านวน 12 คน  
 (3) โครงการ“การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินผลประโยชน์/ผลกระทบ ที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนที่ไปให้บริการวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คือ กิจกรรมการฝึกอบรมจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าว หมู่ที่ 2 ต าบล
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ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยได้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรม พบว่า ได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะพร้าว สมาชิก 15 คน มีการจัดท าระเบียบกลุ่ม และจัดท าผลิตภัณฑ์
ใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่าย รวมทั้งจ าหน่ายภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 4) จัดท าโครงการบริการวิชาการของทุกหลักสูตรและโครงการบริการวิชาการ  
“หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่” ตามแผนการให้บริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณ ปี 2554 จ านวน 16 
โครงการ และด าเนินการครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินและตรวจสอบความส าเร็จของ
ทุกโครงการ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5) ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน และการวิจัย จ านวน 3 โครงการ คือ  
 (1) โครงการ Creative Grammar for New Teachers กับการเรียนการสอนใน
รายวิชา Process-Based Writing และวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาประเภทไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิดพลาด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินโครงการ ดังนี้  การประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ จ านวน  35 คน มีการติดตามผลการน าความรู้จากการฝึกอบรม
ไปใช้ ของผู้เข้าอบรม จ านวน 21 คน มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช่วยงานต่อโครงการ
บริการวิชาการ มีการทดสอบก่อนและหลังการเรียน เรื่อง Type of Mistakes and Error 
Correction ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา Process-Based Writing ที่ได้บูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการ 
  (2) โครงการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ต าบลทรายขาว อ าเภอ 
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ด าเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม และได้มี
การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  ดังนี้ การ
ประเมินความส าเร็จของของการ บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้ให้บริการ และการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของผู้น าองค์กรชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ   
  (3) การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของพลเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในจังหวัด
ยะลา” ภายใต้โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนจาก USAID ซึ่งมีการบูรณาการ
กับการบริการวิชาการ เรื่อง บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของการ 
บูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ  ดังนี้ การประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานวิจัย 
กับการบริการวิชาการจากอาจารย์และคณะท างานภาคประชาสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการวิชาการ  การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานจากประชาชน 3 ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ   
   6) ได้บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  มุ่งเน้นให้
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการ  ได้รับอนุมัติ
งบประมาณด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ และมีการบูรณาการงาน
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ คือ 1 โครงการ Creative Grammar for 
New Teachers  บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา Process-Based Writing ซึ่งเป็น
รายวิชาที่เก่ียวกับการเขียนบทความต่าง ๆ ทั้งนี้ได้พบประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในค าที่มัก
ใช้ผิด  Elements of the Essay Mistakes แล้วให้นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการที่ผ่าน
โครงการฝึกอบรมและการฝึกท าแบบฝึกหัดในประเด็นดังกล่าว ได้น าความรู้ไปจัดกิจกรรมของชมรม 
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Smart English ณ American Corner เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเขียนบทความแบบง่าย ๆ 
แก่เยาวชน โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี โดยน านักศึกษาที่เรียนรายวิชา 2153326 วิทยากรกระบวนการ จ านวน 10 คน  
เป็นนักศึกษาช่วยงาน และร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 หลังจากนั้น
มอบหมายให้นักศึกษา เป็นผู้จัดเวทีประชาคม และเป็นวิทยากรกระบวนการ ครั้งที่ 2 กับผู้น าชุมชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณาจารย์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า/เป็นที่ปรึกษา ในการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯมุ่งเน้นน าผลจากการวิจัยที่เป็นปัญหาและต้อง
ปรับปรุงพัฒนาไปให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาจากผลการวิจัยดังกล่าว จ านวน 2 โครงการ คือ 
1. โครงการ Creative Grammar for New Teachers กับการวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง ได้แก่ 
การศึกษาประเภทไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มักเขียนผิดพลาด ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้จากการบริการ
วิชาการดังกล่าว การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของพลเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในจังหวัดยะลา” 
ภายใต้โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนจาก USAID ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย จากผลการวิจัยดังกล่าว  น าไปสู่การด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน เรื่อง บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน โดยเลือกชุมชนน าร่อง ในการด าเนินงาน  
3 ชุมชน รวม 300 คน และได้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 
 

  2.3 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินด้านการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีมาก  
(5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานซึ่งคณบดีได้น าเสนอ
ต่อไปนี้                
 1) ได้ท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยมีนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน ทุกชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา และพร้อมทั้งการจัด
กิจกรรมด้านให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ ทางด้านการพัฒนานักศึกษา และการใช้ชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการคลินิกให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งจัดท าเว็บบอร์ดสายตรงคณบดี  
ซึ่งเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถสอบถามประเด็นปัญหาและข้อสงสัยกับคณบดีได้โดยตรง 
 2) ได้จัดท าแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 (1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2554 

(2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. 2554 
(3) จัดท าปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษา 
(4) จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(5) ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เพ่ือให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม 
(6) จัดอบรมผู้น านักศึกษา  
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 3) ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด าเนินการโดยนักศึกษาครบทั้ง  5 ด้าน  
ในระดับปริญญาตรี 5 โครงการ โดยใช้ความรู้จากการสัมมนาการจัดกิจกรรมอย่างไรให้มีคุณภาพ 
และระดับปริญญาโท จ านวน 2 โครงการ คือ  

(1) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(2) โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที ่19  
 4) นักศึกษา ทุกกลุ่มเรียน ทุกชั้นปี มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนมี ภารกิจในการ 
ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ ทางด้านการพัฒนานักศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป ตามความ
เหมาะสม  นอกจากนั้นกลุ่มงานกิจการนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านกิจกรรมนักศึกษาให้
ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมทุกด้านนอกจากนี้ คณะยังจัดโครงการคลินิกให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
การเรียน การใช้ชีวิตของนักศึกษา มีเว็บบอร์ดสายตรงคณบดี ซึ่งเป็นช่องทางให้ นักศึกษาสามารถ
สอบถามประเด็นปัญหาและข้อสงสัยกับคณบดีได้โดยตรง ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์คณะ, บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะ, รายการวิทยุ “พูดจาภาษามนุษย์” ทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มรย. , Facebook คณะ / 
หลักสูตร / ภาควิชาศิลปกรรม 
 5) ติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้สรุปเป็นรายงานกิจกรรมพร้อมทั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป คณะกรรมการงาน
กิจกรรมนักศึกษา และผู้น านักศึกษา ได้มีการประชุมโดยน าผลการประเมินแผนกิจกรรมเข้าที่ประชุม 
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป  

 

 2.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่นและของชาติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
คุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานซึ่ง
คณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้               
 1) มีแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดนโยบายและโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2) บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมมลายู โดยได้บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร และโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ภาษาจีน) โดยได้มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาศิลปวัฒนธรรมจีน 
 3) ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีเผยแพร่ดังนี้ 1. เผยแพร่ในเว็บไซต์ และ Facebook คณะ  2. เผยแพร่โดยจัด
กิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ที่ลานวัฒนธรรม  3. เผยแพร่ต่อสาธารณชนในวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่นวันเด็กแห่งชาติ มรย.วิชาการ จันทน์กะพ้อเกมส์และวันนี้ที่ราชภัฏ  
 4) ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชา
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารรายวิชาวัฒนธรรมจีน รายวิชาวิถีไทย และรายวิชาสื่อผสมทางทัศนศิลป์  
 5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน 
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 2.5 ความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างคณะกับองค์กรอื่น ๆ ท้ังในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการด้านความส าเร็จของความ
ร่วมมือระหว่างคณะและองค์กรอ่ืน ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับดีมาก  
(5.00 คะแนน)  โดยในปีการศึกษา 2554 คณบดีได้รับมอบหมายให้จัดท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพ่ือ
ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนและด าเนินงานโครงการให้บริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความต้องการของชุมชนตามนโยบาย 1 คณะ หนึ่งต าบล  
โดยมีตัวบ่งชี้ 3 ตัว และสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายครบทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100  

  

       2.6 ความส าเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินด าเนินการด้านความส าเร็จ

ของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  
 โดยได้มีการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 พ้ืนที่ โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ส ารวจข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 2) จัดเวทีประชาคม น าเสนอข้อมูล ปัญหาของพ้ืนที่ที่
ได้จากการส ารวจข้อมูลชุมชน และการแก้ปัญหาความต้องการของชุมชน โดยการจัดท าโครงการย่อย  
3) การด าเนินโครงการย่อยตามที่ได้จากเวทีประชาคม โดยก าหนดตัวชี้บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่   
1) กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มีองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีประชาคมในระดับดี  2) กลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 มีองค์ความรู้ในการด าเนินงานตามโครงการในระดับดี   3) กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80  มีความ
พึงพอใจโครงการในระดับดี  สามารถด าเนินการได้ครบทั้ง 3 กิจกรรม และบรรลุตามผลตามตัวบ่งชี้
ครบทุกตัวบ่งชี้ จึงบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

2.7  ความส าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ/หรือวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินด้านความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิภาพผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  โดยในปีการศึกษา 2554 คณะ
ด าเนินโครงการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมการสอนภาษาไทยให้ครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา  โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน  และโครงการอบรม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  โดยมี        
ตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 7 ตัวบ่งชี้  และด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
3. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ 
 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินด้านความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภารกิจของคณะ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ  
ดังรายละเอียดผลการด าเนินงานซึ่งคณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้                
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  1) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 มีการ
ก าหนดนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2) มีผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การบริหารคณะอย่างชัดเจน 
  3) มีการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานทุกส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
  4) มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจ โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการทุก 6 เดือนและ 9 เดือน 
               5) ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ 
 
4. การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินด้านการด าเนินงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) โดยมีผลการด าเนินงาน 10 ข้อ และมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 12 การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การ
ก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
2) มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน 3) มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

คณบดีได้ก าหนดก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน โดยจัดท าแผน                 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหาร
ราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จาก 1) การใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ             
2) การตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติของทุกนโยบายที่คณบดีได้มีการตกลง
ไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณา
จาก 1) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ 2) การตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

การให้บริการของส านักงานคณบดี และการ
น าผลการด าเนินงานมาประเมินและพัฒนา
ปรับปรุ ง  และจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งาน
ส านักงานคณบด ี

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) พิจารณา
จาก 1) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ 2)การแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

มีการท าเส้นทางความรับผิดชอบของงานในแต่
และฝ่ายอย่างชัดเจน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) พิจารณาจาก
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และมี
การชี้แจงและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
คณบดีผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์  เว็บไซต์ 
และกล่องรับความคิดเห็น 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) พิจารณาจาก 
กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 
องศา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
พิจารณาจาก 1)การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากมหาวิทยาลัยให้แก่คณะตาม
ขอบเขตและอ านาจตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2)การ
มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิต
ภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจให้แก่รองคณบดี และผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดีตามบทบาท และหน้าที่
รับผิดชอบ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ

มีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) พิจารณาจากการ
ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ 

คณบดีและผู้บริหารคณะ มีการปฏิบัติและ
บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
พิจารณาจากการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

มีการหาข้อตกลงทั่วไป โดยการประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นความเห็น
พ้องโดยเอกฉันท์ 

11. มีแนวปฏิบัติที่ดี มีแนวการปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานภายใน
ส านักงานคณบดี โดยจัดท าเป็นคู่มือส านักงาน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและการ
สื่อสารภารกิจภายในองค์กร 

 

5. นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินจัดท านวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)  โดยมีผลการด าเนินงานซ่ึงคณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้          
  1) คณบดี ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  โดยได้จัดท าโครงการธนาคารความดี เพ่ือให้
สอดคล้องเป็นรูปธรรมกับคุณลักษณะ 5 ตรง คือ ตรงความดี 
  2) คณบดี บริหารจัดการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินงานโครงการ
ธนาคารความดี 
  3) คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตาม ก ากับดูแล โครงการธนาคารความดีที่จัดท าขึ้น  
 4) การประเมินผลการด าเนินงานโครงการธนาคารความดี 
   5) ผลักดันให้น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงการธนาคารความดี 
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6. ความส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามนโยบายและข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการประจ าคณะ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) โดยในปีการศึกษา 2554  
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้เสนอนโยบายและข้อเสนอแนะต่อคณบดี เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการ 
โดยมีนโยบายและข้อเสนอแนะทั้งหมด  จ านวน 15 ข้อ และสามารถปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย 14 ข้อ  
คิดเป็นร้อยละ  93.33  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานซึ่งคณบดีได้น าเสนอต่อไปนี้           
 

ตารางท่ี 13 ความส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 4/2554 
1. ให้พัฒนาหลักสูตรตาม Positioning ของ
มหาวิทยาลัย 

จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ 

2. เสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ จัดท าโครงการจัดท าสารประชาสัมพันธ์ 
3. เร่งให้มีการสอน 4 ภาษา จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และ

กาจัดการเรียนรู้ 
4. เปิดโอกาสให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ จัดท าโครงการโครงการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย 
5. การจ้างอาจารย์จ้างทดแทนการแบกรับคาบสอน
เกินภาระงาน 

เปิดรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์สัญญาจ้าง
เพ่ิมข้ึน 

6. ควรมีการปลูกฝังนักศึกษาให้มีลักษณะตามความ
ต้องการของตลาด 

- จัดท าโครงการปลูกฝังการมีจิตอาสาและสู้
งาน 
- จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการ
ท างานแก่นักศึกษาพัฒนาชุมชน  

7. ควรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนอง
หน่วยงานในท้องถิ่นและเสริมอาชีพ 

- ไม่ได้ด าเนินการ เพราะยังไม่มีองค์ความรู้ใน
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 1/2555 
8. ให้มีการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

จัดท าโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศมาเลเซีย 

9. มีการส่งเสริมศิลปะจัดนิทรรศการและเผยแพร่ต่อ
ชุมชน 

จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 
โครงการ 

10. สนับสนุนให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

11. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน จัดท าโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

12. ควรมีการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลางให้กับคน
ในพ้ืนที่ 

จัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูให้กับ
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลา 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
13. สนับสนุนเทศกาลงานประเพณีในท้องถิ่น จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10 

โครงการ 
14. ควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน จัดท าโครงการเสริมสร้างการสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 
15. ควรมีการอบรมอาชีพอิสระเสริมให้แก่นักศึกษา จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกใน

การประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา 
 

7. ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
    ผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553 
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553 มาด าเนินการจนบรรลุผล (ตามที่เกณฑ์ก าหนด) 11 ข้อ  
จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 13 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 84.62 อยู่ในระดับดี (4.00 คะแนน)  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 14 ความส าเร็จของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553 ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง/แก้ไข 
1. ควรติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้น าผลไปปรับปรุง
และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะนี้อยู่ ระหว่างการด าเนินงานของ            
คณะฯ และในช่วง เวลาการประเมินพบว่ามี
หลักฐานประกอบที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ควรรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะดียิ่งขึ้น 

คณะได้ขอมติความเห็นชอบการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของทุกโครงการ
อย่างชัดเจน และประเมินตามตัวบ่งชี้ในทุก
ประเด็น 

ข้อเสนอแนะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และ
พบว่ายังขาดความครบถ้วนในการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

4. ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
ผลงานสร้างสรรค์มาใช้ประกอบการท าผลงานทาง
วิชาการ 

คณะได้ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการท าผลงาน
ทางวิชาการ โดยสนับสนุนจ่ายเงินอุดหนุนการท า
ผลงงานทางวิชาการ และจูงใจในการน าผลงานทาง
วิชาการใช้เป็นผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนมีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

5. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งการศึกษาต่อ 
และการท าผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน 

คณะได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยการส ารวจ
ความต้องการและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน และมี
แผนกา รท า ผล ง ง านทาง วิ ช าก าร ในร ะดั บ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง/แก้ไข 
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย
เพ่ิมมากข้ึน 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
และสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคลินิกวิจัย  
 

7. ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ให้การสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 

8. สร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่นักศึกษาได้
เรียนรู้การปรับตัว และยอมรับในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น 

คณะได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน การ
กวนอาซูรอ กิจกรรมทางศาสนา 

9. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะภาษาไทย 

คณะได้ด าเนินการโครงการคลินิกภาษาไทย และ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน โดยได้
จัดแผนงานและงบประมาณอย่างชัดเจน 

10. ควรเร่งพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่จะน า
ประโยชน์มาสู่องค์กร 

คณะได้จัดท าโครงการธนาคารความดี และมีการ
ด าเนินการและปรับปรุงโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 

11. ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักวิชาการปรับปรุงเอกสารวิชาการท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

คณะยังไม่ได้ด าเนินการส่งเสริมตามข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นรูปธรรม แต่ระบุว่ามีคู่มือการเขียนผลงานทาง
วิชาการซึ่ งเป็นคู่มือที่จัดท าเมื่อปี  พ .ศ. 2544  
มีข้อมูลบางประเด็นในคู่ท่ีไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
แนวทางการจัดท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

12. ควรเร่งรัดและกวดขันให้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

คณะยังไม่ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดและกวดขัน 
ให้หลักสูตรโดยคณาจารย์จัดการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างจริงจังและเป็นระบบ แต่
คณะ ฯ ส่งอาจารย์ไปร่วมอบรมเรื่องเทคนิคการ
สอนและการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งยังไม่
ส่งผลการการน าข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

13. ควรก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลใน
หลักสูตรต่าง ๆตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
ในโครงหรือหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆอย่าง
จริงจัง 

คณะได้ติ ดตามและประเมินผลในเรื่ องของ
มาตรฐานการจัดการศึกษา มคอ.3-4 และ มคอ.  
5-6  รวมทั้งการประเมินตนเองของภาควิชา 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ด้านการพัฒนาองค์กร 
  1)  ควรปรับปรุงระบบการบริหารงาน เนื่องจากหน่วยงานแยกออกเป็นภาค เกิดช่องว่าง
ในการบริหารงาน ความล่าช้าในสายการบังคับบัญชา เช่น งานด้านเอกสารท าให้เกิดความเสียหาย 
  2)  ควรศึกษา แนวปฏิบัติในการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ให้
มากยิ่งขึ้น 
 3)  การแบ่งงบประมาณ  ควรมองภาพรวมในนามของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัย  
 4)  ควรรู้จัก บทบาท หน้าที่ การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติ 
 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1)  ควรสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน  
2) ควรพัฒนาในตัวบุคคล ในทุกด้าน เนื่องจากนักศึกษามีน้อย  
3) ควรพัฒนาเรื่อง  การมีน้ าใจ ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกสาย 

 

 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในการจัดตั้งวงดนตรี  ควรมีการวางแผนระยะยาว 

เพ่ือให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า 
 

 ด้านอ่ืน ๆ 
 1)  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ปีการศึกษา 

2553 ที่คณบดียังไม่ได้ด าเนินการ 2 ข้อ  ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ยังไม่ด าเนินการว่ามาจาก
ปัจจัยใด เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้ตรงประเด็น 
 2)  ควรออกเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้มากเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนางาน โดยอาจดึงอาจารย์ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน  
 3)  ควรสนับสนุนงานด้านศิลปะ ให้มีความโดดเด่น  
 
สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1.  พฤติกรรม จดุเด่น แนวคิดเชิงนวัตกรรมของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1) มีประสบการณ์ในพ้ืนที่ สามารถประสานการท างานร่วมกันกับคณะ หน่วยงาน
ภายนอก และมีเครือข่ายที่สามารถร่วมกันด าเนินการกับชุมชน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี     

2) ความรวดเร็วในการด าเนินงาน เช่น โครงการดิเกร์ฮูลู 4 ภาษา การลงพ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 
1 คณะ ณ ต าบลทรายขาว    

3) มีความทันสมัย มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทเวลาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา เป็นกันเองกับทุกคน  

4) เป็นผู้ริเริ่มการประเมินความสามารถด้านการพูดในการน าเสนอสารของนักศึกษา 
โดยให้อาจารย์ผู้สอนในคณะประเมินตามแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ ข้อดี และข้อบกพร่อง
ของนักศึกษา   
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5) การท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

6) เป็นคนที่มคีวามมั่นใจในตนเอง  มีการตัดสินใจเด็ดขาดและไม่ถือตัว  ในการประชุม
ที่มีนักศึกษาเข้าร่วม คณบดีจะรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและน าข้อเสนอแนะของนักศึกษาไป
พิจารณา   

 

2.  ผลการด าเนินงานในส่วนที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะ 
 เพื่อการปฏิบัติ 

1) ควรปรับปรุงระบบการบริหารงาน เนื่องจากหน่วยงานแยกออกเป็นภาค เกิดช่องว่าง 
ในการบริหารงาน  ความล่าช้าในสายการบังคับบัญชา  เช่น งานด้านเอกสารท าให้เกิดความเสียหาย 

2) ควรสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการให้ชัดเจน  
3) ควรพัฒนาในตัวบุคคล ในทุกด้าน เนื่องจากนักศึกษามีน้อย  
4) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในการจัดตั้งวงดนตรี  ควรมีการวางแผนระยะยาว 

เพ่ือให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า 
5) ควรออกเดินสายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้มากเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนางาน โดยอาจดึงอาจารย์ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน  
6) ควรศึกษา แนวปฏิบัติในการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์

ให้มากยิ่งขึ้น 
 

3. การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของคณบดี 
      1) จัดล าดับความส าคัญ และให้ความส าคัญกับทุกภาค 

2) พยายามให้มีการใช้งบประมาณตามความจ าเป็นและประหยัด  
 

4. แนวปฏิบัติที่ดีของคณบดี 
1) ปฏิบัติตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) มีความเป็นผู้น าในเรื่องความชัดเจน มองทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
3) ไม่ถือตัว มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา และให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4) ส่งเสริมการจัดท าสื่อให้กับเด็กด้อยโอกาส จัดตั้งค่าย 4 ภาษา 

 

5. อ่ืน ๆ   
1)  การแบ่งงบประมาณ  ควรมองภาพรวมในนามของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นจุดเด่น

ของมหาวิทยาลัย  
2) ควรสนับสนุนงานด้านศิลปะ ให้มีความโดดเด่น  
3) ควรพัฒนาเรื่อง  การมีน้ าใจ ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรทุกสาย 
4)  ควรศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง    
5)  ควรรู้จัก บทบาท หน้าที่ การด าเนินการตามแผนการปฏิบัติ  
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม เวลา - สถานที ่ ผู้ร่วมกิจกรรม 
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1 (ก าหนดขอบข่าย 

   อ านาจหน้าที/่กรอบและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน) 
17 ตุลาคม 2555  
ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา 

- คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 

2. ประชุมคณะกรรมการฯครั้งท่ี 2 (สรุปประเด็นการ 
   ประเมิน-กระบวนการประเมินผู้บริหาร) 

6 พฤศจิกายน 2555  
ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา 

- คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 

3. ประชุมเพื่อแจ้งประเด็นและกระบวนการ ประเมินแก ่
   ผู้บริหารทีร่บัการประเมิน 

16 พฤศจิกายน 2555 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

- ประธาน
คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 
- ผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัย 
- ผู้รับผดิชอบส่วน 
  งานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.  การท า SAR ของผู้รับการประเมิน 16 พฤศจิกายน - 
14 ธันวาคม 2555 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

- ผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัย 
- ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ส่ ว น 
  งานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.  คณะกรรมการฯ ศึกษา และตรวจสอบเอกสาร SAR 21 ธันวาคม 2555 
(ส่งให้กรรมการพิจารณา) 

- คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 

6.  การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
6.1 การน าเสนอผลการด าเนินงาน 
6.2 เยี่ยมชม สังเกต ตรวจสอบเอกสารประกอบ 

SAR 
6.3 สัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

6.3.1 ผู้บังคับบัญชา 
6.3.2 ผู้ร่วมงาน 
6.3.3 ผู้ใต้บังคับบัญชา/นักศึกษา 
6.3.4 ผู้ใช้ผลผลติจากมหาวิทยาลยั 

7-8 มกราคม 2556 
(เตรียมงาน) 
9-11 มกราคม 2556 
(ด าเนินการประเมิน) 

- คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 
- ผู้บริหาร 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม  
  6.3.1-6.3.4 

7. การสังเคราะห์และสรุปผลการประเมินอธิการบดี  
รองอธิการบดี และผู้บรหิาร 

11 มกราคม 2556 - คณะกรรมการ 
 

8. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบต้นฉบับรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

31 มกราคม 2556 
ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา 

- คณะกรรมการ 
 

9. การเสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 15 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 

- ประธาน
คณะกรรมการ 
- กลุ่มงานเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์ 
คณะท างาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์ 
   นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 
   นายวัชระ  ขาวสังข์ 
   นางฐานิดา  เดือนจ ารูญ 
   นางสาวชลธิดา  เจะมะ 
   นายมะรอเซะ  ลาเม็ง 
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