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คํานํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา โปรแกรมวิชา
และระดับคณะ ตามนโยบายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยและเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ใชในการประเมินตนเองมี 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกัน
คุณภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กันยายน 2549
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย และหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร
2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และ
หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศาสตร
สรุปผลการประเมิน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดงานทําและประกอบ
อาชีพภายใน 1 ป จากรายงานวิจัยสํารวจติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548 มีจํานวน
รอยละ 87.41 ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 83.06 คณะมีนักศึกษาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณดานวิชาการ จํานวน 10 คน
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนระดับชาติ จํานวน 81 ชิ้นงาน อาจารยในคณะไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายใน ปงบประมาณ 2549 จํานวน 9 โครงการ เงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอก จํานวน 8 โครงการ อาจารยและบุคลากร ที่ไดรับทุนทําวิจัยทั้งหมด จํานวน 22 ทาน
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ คณะมีกิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมชุมชน รอยละ 73.17 อาจารยที่เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันในระดับชาติ
คิดเปน รอยละ 21.95 คณะมีศูนยเครือขายโครงการบานหมอความใหบริการปรึกษาขอกฎหมาย
บนเครือขายอินเทอรเน็ต
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4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม จํานวน 155 กิจกรรม มีผลงานหรือชิ้นงานการ
พัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาไทยในการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิต
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร กรรมการประจําคณะ มีสวนรวมใน
การกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ และติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง คณะใช
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ MIS และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติงานบุคลากรบนเว็บไซตของสถาบัน จัดทํา E-Book , E-Learning และเว็บไซตของ
คณะ โดยมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ทั้งหมด 10 หลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละ 3.65 โดยมีอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 7 ทาน คิดเปนรอยละ 10.98 มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยู เทากับ 4.24
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด
และมีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจให
เกิดผลดี
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จุดเดนของการบริหารจัดการ คือ
1. คณะมีการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะและสถาบันในทางปฏิบัติไดมีการ
ดําเนินการลงสูทองถิ่นสอดคลองกับปรัชญาสถาบัน
2. มีการดําเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานตาง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพและ
เตรียมความพรอมที่จะรองรับการประเมิน
3. มีโครงสรางการบริหารงานคณะ และงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
4. มีระบบการบริหารงานวิชาการของคณะที่เดนชัด เชน มีกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน รวมถึงกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา สราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะวัฒนธรรมจํานวนมาก มีการสนับสนุนใหอาจารยในคณะจัดทํางานวิจยั
แบบมีสวนรวมกับชุมชนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สิ่งที่ควรพัฒนา คือ
1. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง การแบงสวนราชการและยังไมประกาศเปนกฏกระทรวง ทําใหยังไมมี
ความชัดเจนและกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการ จึงควรมีการสรางความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
2. อาจารยมีผลงานวิจัยและไดรับทุนวิจัยนอย คณะไดจัดประชุมอาจารยที่สนใจทําวิจัย
เพื่อกําหนดโจทยวิจัยและจัดทําชุดโครงการวิจัยรวมกันโดยขณะนี้อยูระหวางลงพื้นที่เก็บขอมูล
ภาคสนามเบื้องตนเพื่อเตรียมเสนอโครงการวิจัยตอไป
3. อาจารยมีผลงานทางวิชาการนอย เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก แมจะมีแรงจูงใจหลาย
อยางแตอาจารยก็ยังสมัครใจสอน ควรจัดใหมีโครงการทําผลงานทางวิชาการโดยมีเงื่อนไขหรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดบริการวิชาการแกชุมชนใหมากขึ้นโดยอาจจัดให
สัมพันธกับการบูรณาการเรียนการสอน
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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”
โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรี
นาฏศิลป และหมวดวิชาบรรณารักษ จากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียว
รวมกัน
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา
ทั้งหมด 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชารรณารักษศาสตร
ภาควิชาศิลปกรรม ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปน
“สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทงั้ สาขาครุศาสตรและสาขาอื่น ๆ ตาม
ความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทา
มหาวิทยาลัย มี 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตอมาเพิ่มคณะวิทยาการจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ ปจจุบันสถาบันมีคณะรวม 6 คณะ
โดยเพิ่มคณะเกษตรศาสตรและสิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยเชี่ยวชาญทางสายมนุษยศาสตร ไดแก
ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และปรัชญา สาย
สังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร
และสายศึกษาศาสตร ฉะนั้น คณะจึงมีภารกิจ ผลิตบัณฑิตทั้งสาขาการศึกษา ไดแก โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา สาขาศิลปศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปกรรม บรรณารักษศาสตรฯ การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้คณะยังไดพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อสนองความตองการของทองถิ่น
พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับระบบการบริหารภายในคณะ
จากระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ตอมา พ.ศ. 2541 ตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน และพ.ศ.
2545 ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร ซึ่งสอนเฉพาะภาคพิเศษขึ้นเปนโปรแกรมวิชาที่ 8 และ 9
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ตามลําดับ
พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะ และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารวม 12 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน
โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาชนบทและประชาคม
เมือง
ในป พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร
2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และ
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
ปรัชญา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
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พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรม สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย ปรับปรุงพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับ
ผลผลิต (output) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุน
การจัดการศึกษาการวิจัย การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ
งาน กิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและ
คําสั่งตามความเหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป
ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอย
กวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไมนอยกวา 10 เรื่องตอป
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการ ในรูปแบบตาง ๆ
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
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สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวนของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชว ยศาสตราจารย :
อาจารย เปน 0 : 2 : 9 : 89 และเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะ
เฉพาะงาน (Job Specification) ไมนอยกวารอยละ 80 ในชวงเวลาของแผนกลยุทธฉบับนี้
ยุทธศาสตร
นโยบาย 5 สอดคลอง
กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรใน
ระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุงแลว
โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและองคกร (Competency Growth)
กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณใหผาน
7 มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใชทรัพยากร
นโยบายความเปนเลิศ
กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมี
ความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาใน
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใช
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ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการ
เรียนรูที่ทันสมัย
นโยบายความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจําตาม
สัญญาใหทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่เปน
ธรรม เหมาะสมกับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มคี ุณคา
กลวิธีที่ 14 ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมีความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น
กลวิธีที่ 15 ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี
ใหโอกาสในการเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ 16 ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบ
เลือกเรียนตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับ
สถานการณตามสภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ
และปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมกันสอดสองดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น
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โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปรับปรุงภาคเรียนที่ 2/2548
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คณบดี

รองคณบดี

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ผอ.สํานักงานคณบดี

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

งานบริหารและธุรการ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

งานคลังและพัสดุ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

งานบริการการศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ

งานนโยบายและแผนงาน

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท
(รป.ม.)

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
และตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

คณบดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และตรวจสอบภายในของศูนย สํานัก ร.ร.สาธิต
บุคลากรในฝาย

รองคณบดี
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ประธานโปรแกรมวิชา
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา

ผูประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป

กรร
กรรมการและเลขานุการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ มีโครงสราง
ของระบบดังนี้
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1. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลคุณภาพ การควบคุม
ดังกลาวเนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-requlating system)ในระดับบุคคล สาขาวิชา
โปรแกรมวิชาและคณะ
2. การประเมินคุณภาพ (Quality assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะในคณะ เชน คุณภาพจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน
เปนตนโดยมีจุดเนนที่การประเมินจะใชวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) การประเมินจาก
กัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External peer review) และการใชตวั ชี้วัดพฤติกรรม
(Performance indicators)
3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ
คณะ ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก เนนที่
กระบวนการประกันคุณภาพไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและ
หลักฐานตางๆ วิธีการใชคือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการสัมภาษณผูบริหาร
อาจารย
ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ใหใชระบบกลไกปกติที่คณะมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เปนเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทําหนาที่วางระบบ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูดูแล ใหคําปรึกษาและประสานงาน
เพื่อให การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหมีการกําหนดปจจัยหรือมาตรฐานที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะ พรอมทั้ง
เกณฑ ตัวชี้วัด องคกรรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละปจจัยหรือมาตรฐาน
4. ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5. ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไป
แลวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
เปาหมาย
1. ผลงานตามภารกิจทุกดานของคณะมีคุณภาพ และเผยแพรสูสาธารณะ
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองตามปณิธานของคณะ สาขาวิชาและความตองการของสังคม
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3.
4.
5.
6.

คณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง
คณะไดมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับซึ่งเปนที่ยอมรับ
นักศึกษามีสวนรวมในการกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น
มีระบบประกันคุณภาพและกลไกการสงเสริมระบบที่ชัดเจนในระดับคณะและสาขาวิชา

มาตรการดานการประกันคุณภาพ
1. เสริมสรางความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนในคณะเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาวิชา องคประกอบ/มาตรฐานที่
จําเปนในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ
3. กําหนดใหองคกรที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององคประกอบ/มาตรฐานที่กําหนดขึ้น
5. จัดใหมีระบบการตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของคณะ
6. เตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินจากมหาวิทยาลัยและภายนอก
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นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พ.ศ. 2548 – 2549
นโยบายขอ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานการสงเสริม
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
แนวทางดําเนินการ
1.1 กําหนดความรูพื้นฐาน คุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนของนักศึกษา โดยเฉพาะดาน
ภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการหาความรู การคิด การวิเคราะห
การปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐาน
1.3 กําหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย ตามพันธกิจของคณะ
1.4 กําหนดกิจกรรมและเกณฑการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่อง
1.5 มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
1.6 กําหนดเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด ตําราเรียน
สื่อการเรียน ครุภัณฑและอุปกรณสําหรับแตละโปรแกรมวิชา
1.7 พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการศึกษา
การบริหารจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกชุมชน
1.8 พัฒนาชี้วัดในการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาและการประเมินคณะ
1.9 สงเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
1.10 คณะรายงานผลการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นป
การศึกษา
นโยบายขอ 2 พัฒนากลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ
แนวทางดําเนินการ
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อทําหนาที่พฒั นาระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอขอการรับรอง
2.2 ประเมินการทํางานของอาจารยตามมาตรฐานภารกิจในขอ 1.3
2.3 มีการประเมินคณะและประเมินหลักสูตรสาขาอยางตอเนื่อง
2.4 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรับผิดชอบการติดตามประสานงาน
สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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2.5 นําขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรสาขาวิชา ไปใชในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ในคณะ
2.6 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายขอ 3 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมุงเนนคุณภาพบัณฑิตและการ
บริหารจัดการ
แนวทางการดําเนินการ
3.1 มีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 มีการประเมินการสอนของอาจารยทุกภาคเรียน
3.3 มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาดานการเรียน เศรษฐกิจ
และการปรับตัว
3.4 ปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมของคณะ
3.5 มีความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3.6 มีการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
3.7 พัฒนาระบบวางแผน การจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชัดเจน
3.8 พัฒนาระบบเครือขาย และระบบขอมูลในการบริหารงานที่มีการนําระบบเทคโนโลยี
มาใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.9 กําหนดมาตรฐานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
นโยบายขอ 4 รวมมือระหวางคณะกับบุคคล องคกร และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยใน
กิจกรรมประกันคุณภาพ
แนวทางดําเนินการ
4.1 สงเสริมใหบุคลากรในคณะเปนสมาชิกของสมาคมหรือชมรมวิชาการ เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน และการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะ
เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในคณะวิชา
4.3 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ กํากับ
ดูแลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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4.4 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
นโยบายขอ 5 ใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มาเผยแพรตอสังคม
แนวทางดําเนินการ
5.1 จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรสาขาวิชา
5.2 ใหความรวมมือจัดทําขอมูลขาวสารและผลงาน เพื่อเผยแพรใหนักเรียน นักศึกษาและ
ผูปกครองในทองถิ่นใชประกอบการพิจารณาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและทองถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาคณะ
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ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548
บุคลากร
จํานวน (คน)
อาจารยประจํา
43
อาจารยพนักงานราชการ
2
อาจารยประจําตามสัญญา
32
ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
5
ขาราชการพลเรือน
1
ลูกจางประจํา
2
พนักงานตามสัญญา
14
รวม
99
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการ
3
34
6
43
อาจารยประจําตามสัญญา
16
16
32
พนักงานขาราชการ
2
2
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
5
5
รวม
3
57
22
82
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

7

2

-

9

7

2

-

9
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
นักวิชาการบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร
เลขานุการ
เจาหนาที่เทคนิคพัสดุ
เจาหนาที่เทคนิคคอมพิวเตอร
เจาหนาที่เทคนิคฝกประสบการณวิชาชีพ
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการภาษา
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ประจําอาคาร
เจาหนาที่บริการอัดสําเนา
เจาหนาที่หองสมุด
รวม

1
2
2
1
6

1
1
1
1
1
1
3
1
1
11

2
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
17

จํานวนหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2548
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปดสอนประจํา
ปการศึกษา 2548 จํานวน 3 โปรแกรมวิชา จํานวน 11 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ,สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน , สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร , สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ,
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน , สาขาวิชาศิลปกรรม , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสน-ศาสตร และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2548 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
รวม

ชั้นปที่ 1(คน)
ช. ญ. รวม
26 80 106
67 72 139
47 12 59
140 164 304

ชั้นปที่ 2(คน)
ช. ญ. รวม
21 94 115
52 48 100
30 14 44
103 156 259

ชั้นปที่ 3(คน)
ช. ญ. รวม
20 76 96
42 26 68
36 13 49
98 115 213

ชั้นปที่ 4(คน)
ช. ญ. รวม
18 106 124
37 42 79
40
8
48
95 156 251

ชั้นปที่ 5(คน)
ช. ญ. รวม
-

รวม
441
386
190
1,017
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
1,515,640
115,650
1,631,290
งบดําเนินการ
1,234,100
2,336,012
3,570,112
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
2,749,740
2,451,662
5,201,402
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2548
จํานวน
อาคาร
อาคาร 11
อาคาร 7
อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ

อาคารศิลปะชั่วคราว
อาคารสุนทรียภิรมย
รวม

หอง
เรียน
9
5
1
1
1
17

หอง
ปฏิบัติการ
2
4
1
2
9

หองพัก
อาจารย
2
9
1
12

หอง
ประชุม
1
1

มหาวิทยาลัย

สํานักงาน
2
2

หอง
พัสดุ
-

หอง
สมุด
1
1

จํานวน
ชั้น
4
3
2
1
1
11
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วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8 รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2548
รายการครุภัณฑ
1. ไมโครโฟนแบบไมคลอย ชนิดไรสาย รุน UR8015/VB8N
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ Note Book ยี่หอ BFLTA
3. เครือ่ งพิมพคอมพิวเตอร แบบพนหมึก Inkjet ยี่หอ HP DESKJET รุน 3745
4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ PC ยี่หอ Compaq

มหาวิทยาลัย

จํานวน
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

5. ผามาน (ฉาบปรอท)

2 ชุด

6. ตูบานเลื่อนตอนเดียว ยี่หอ STAR 4 ฟุต

2 ตู

7. ตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก

1 ตู

8. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 1800 BTU

1 เครื่อง

9. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ PC ยี่หอ HP

1 เครื่อง

10. เครื่องพิมพคอมพิวเตอร แบบหมึกผง LASERJET ยี่หอ HP รุน 1022

1 เครื่อง
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สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต น้ําหนัก 35
ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
(1) นอยกวา รอยละ 60
(2) รอยละ 60 – 79
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา
(1) นอยกวา รอยละ 60
(2) รอยละ 60 – 79
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80

4.38

คณะรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดทําจัดทํารายงาน
วิจัยการติดตามผลผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2546-2548
พบวา บัณฑิตไดงานทําใน
ระยะเวลา 12 เดือน เฉลี่ยรอยละ
87.41

4.37

รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ
83.06

3

1

1.3 รอยละของบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
(1) นอยกวา รอยละ 75
(2) รอยละ 75 – 99
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 100

4.37

คาเฉลี่ยของรายได
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คิดเปนรอยละ
72.05

2

1.4 ระดับความพึงพอใจของ
นายจางผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต (คาเฉลี่ย)
(1) นอยกวา 2.5
(2) 2.5 – 3.4
(3) มากกวาหรือเทากับ 3.5

4.38

ระดับความพึงพอใจ
ของนายจางผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต ดานความสามารถ
ทางวิชาการ รอยละ 96.90 ดาน
ความสามารถพื้นฐาน รอยละ
96.90 ดานคุณธรรมจริยธรรม
รอยละ 100 คิดเปนระดับ 4.09

3

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.63

1

5

0.62

1

1

4

0.50

1

1

5

0.63
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือ
ศิษยเกาที่จบการศึกษา ไม
เกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต
ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ
3 ปที่ผานมา (คน)
(1) 0 คน
(2)
(3) มากกวาหรือเทากับ
1 คน

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

4.38

1. นายภาณุชิต ดีแท บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป
การศึกษา 2547 ไดรับทุน
พระราชทาน
2. น.ส.อมรพรรณ ศิริพงษ
ดํารงกุล บัณฑิตปการศึกษา 2547
ชนะการแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 รอบ semi –
final
3. น.ส.อําไพ กอนคํา บัณฑิต
ปการศึกษา 2548 ชนะการ
แขงขันการพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 รอบ
semi – final
4. น.ส.พัชราวลัย ใจหลวง ได
รางวัลจากการแขงขันทักษะการ
พูดในทีช่ ุมชน
5. น.ส.ฉัตรพร คําขาด ไดรับ
ทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
เปนเวลา 1 ป ณ ประเทศญี่ปุน
6. นายวรวุฒิ ทาแกว นักศึกษา
สาขาศิลปกรรมเปนตัวแทนไป
แสดงผลงานศิลปกรรมที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
7. นายเสนห วงษเทวัญ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ศิลปะปูนปนแหงประเทศไทย
ครังที่ 5
8. นางสาวนิลรวี บัวอินทร
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ไดรับคัดเลือกใหไปแสดงผลงาน
ศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. นางสาวธัญมาศ นาคะพงษ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ไดรับ
คัดเลือกใหไปแสดงผลงานศิลปะที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
10. นายธรรมรัตน เขาเหิน ไดรับ
รางวัลออกแบบเครื่องประดับ
ระดับประเทศ

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.63
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและ
งานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติภายใน
รอบ 3 ป ที่ผานมา (ชิ้นงาน)
(1) 1 ชิ้นงาน
(2) 2 ชิ้นงาน
(3) มากกวาหรือเทากับ 3
ชิ้นงาน

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

4.37

คณะมีนักศึกษาที่มีผลงาน

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.62

ดังนี้
1. นายเสนห วงษเทวัญ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ศิลปะปูนปนแหงประเทศไทย
ครังที่ 5
2. นางสาวนิลรวี บัวอินทร
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ไดรับคัดเลือกใหไปแสดงผลงาน
ศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. นางสาวธัญมาศ นาคะพงษ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ไดรับคัดเลือกใหไปแสดงผลงาน
ศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. นายธรรมรัตน เขาเหิน ไดรับ
รางวัลออกแบบเครื่องประดับ
ระดับประเทศ

1.7 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพร ตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
(1) นอยกวา รอยละ 25
(2) รอยละ 25 – 39
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40

8.75

1.8 รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด
(1) นอยกวา รอยละ 40
(2) รอยละ 40 - 59
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60

0

คณะมีนักศึกษาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 1 คน และไดเผยแพร
ผลงาน นักศึกษาระดับปริญญา
โท ในเว็บไซตของคณะและ
สํานัก วิทยบริการ จํานวน
1 ผลงาน คิดเปน รอยละ 100

3

1

1

5

1.25

คณะไมไดผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก

0

0

0

0

0
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

2.1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร
และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 20
(2) รอยละ 20 - 29
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท)
(1) นอยกวา 10,000 บาท
(2) 10,000 – 14,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ 15,000
บาท

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

4

คณะมีบทความวิชาการซึ่ง
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
การประชุมวิชาการนานาชาติดาน
ชาติพันธุ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยครูยูซี
จํานวน 90 ผลงาน คิดเปนรอยละ
114

4

อาจารยในคณะไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 9
โครงการ รวมจํานวนเงิน 102,725
บาท เฉลี่ย 1,300.31 บาท/คน/ป
ไดแก
1. อาจารยเยาวเรศ แตงจวง ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 15,000 บาท
2. อาจารยสุพัตรา ธิมาคํา ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 31,725 บาท
3. อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 8,000 บาท
4. อาจารยสมพิศ สุขแสน อาจารย
สุพัตรา ธิมาคําและอาจารยปาริชาติ
คณะธรรม วิจัยประเมินหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร 8,000 บาท
5. อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล และ
อาจารยไสยเพ็ญ เฉิดเจิม วิจัยประเมิน
หลักสูตรศิลปกรรม 8,000บาท
6. ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ
พูนนารถ และอาจารยรัชนีวรรณ ขํา
ประดิษ วิจัยประเมินหลักสูตร
บรรณารักษศาสตรฯ 8,000 บาท
7. อาจารยอาทิตยา พวงบางโพ ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 4,000 บาท
8. อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย 10,000
บาท
9. อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 10,000 บาท

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

1

0

0

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

1.0

1

0.2

29
น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา (บาท)
(1) นอยกวา 10,000 บาท
(2) 10,000 – 14,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ 15,000
บาท

4

2.4 รอยละของอาจารยประจํา
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 30
(2) รอยละ 30 - 44
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 45
2.5 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 15
(2) รอยละ 16 - 19
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20

4

อาจารยในคณะไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก ป
งบประมาณ 2549 จํานวน 8 โครงการ
รวมจํานวนเงิน 342,788 บาท เฉลี่ย
4,339 บาท/คน/ป ไดแก
1. อาจารยมณฑณ ศรีสุข ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 100,000 บาท
2. อาจารยเอกพงศ วรรณจักร ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 22,788 บาท
3. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยมและ
อาจารยดวงพร บี่หัตถกิจกูล ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 60,000 บาท
4. ผศ.จรูญ คําทิพย ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 32,500 บาท
5. ผศ.เชาว เพ็ชรราช ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 27,500 บาท
6. อาจารยสุชาดา เจียพงษ ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 30,000 บาท
7. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 30,000 บาท
8. อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมพู ไดรับ
เงินสนับสนุนงานวิจัย 40,000 บาท
อาจารยและบุคลากรที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยจากภายในทั้งหมดรวมทั้ง
อาจารยที่ทําวิจัยประเมินหลักสูตร
จํานวน 13 ทาน คิดเปนรอยละ
16.45

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

4

อาจารยและบุคลากรที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยจากภายนอกทั้งหมด
จํานวน 9 ทาน คิดเปนรอยละ
11.39

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
1
0
0

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

1

0.2

1

1

1

3

0.6

1

1

1

3

0.6
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น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (citation) ใน
refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 7
(2) รอยละ 7 - 9
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 10

0

ไมมีบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refered journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่
ผานมา (ชิ้นงาน)
(1) 0 ชิ้นงาน
(2) 0 ชิ้นงาน
(3) มากกวาหรือเทากับ
1 ชิ้นงาน

0

ไมมีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
1
0
0

2

0

0

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

1

0

2

0
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

3.1 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 25
(2) รอยละ 25 - 39
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา
(1) นอยกวา รอยละ 15
(2) รอยละ 16 - 24
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 25

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

4.38

คณะมีกิจกรรมโครงการ
ที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ชุมชน จํานวน 60 กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 73.17

4.37

อาจารยที่เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 18
ทาน คิดเปนรอยละ 21.95 ไดแก
1. รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช เปน
กรรมการประเมินการกําหนด
ตําแหนงอาจารย 3 และเปน
ผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต
2. อาจารยนิภา สนสอาดจิต เปน
กรรมการสอบสัมภาษณนักเรียน
โครงการเอเอฟเอส รุนที่ 45
3. Mr.Daniel Lockwood เปน
กรรมการสอบสัมภาษณนักเรียน
โครงการเอเอฟเอส รุนที่ 45
4. Mr.Scott Surran เปน
กรรมการสอบสัมภาษณนักเรียน
โครงการเอเอฟเอส รุนที่ 45
5. ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธ
เปนที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
6. ผศ.สมพิศ สุขแสน เปน
วิทยากรวิพากษหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
7. ผศ.จรูญ คําทิพย เปน
กรรมการโครงการศึกษาวิจัยและ

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

2

1

1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.63

4

0.50

32
พัฒนาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริแหลมผักเบี้ย
8. ผศ.เชาว เพ็ชรราช เปน
กรรมการโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริแหลมผักเบี้ย
9. ดร.ชัชภูมิ สีชมภู เปน
กรรมการวิพากษการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. อาจารยไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
เปนกรรมการโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. อาจารยอภินันท ปานเพชร
เปนกรรมการโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
13. อาจารยสมบัติ เวชกามา
เปนกรรมการจัดงานบรรเลง
มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
14. อาจารยประยงค รื่นณรงค
เปนกรรมการจัดงานบรรเลง
มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
15. อาจารยวัชระ แตงเทศ เปน
กรรมการจัดงานบรรเลง
มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
16. อาจารยอรัญวดี ทรัพยสิน
เปนกรรมการจัดงานบรรเลง
มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
17. อาจารยบุญลอย จันทรทอง
เปนกรรมการจัดงานบรรเลง
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3.3 มีการนําความรูแ ละ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (ระดับ)
(1) มีแผนในการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอนและการวิจัย
และ มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอนอยางนอย 1
โครงการ
(2) มี (1) + มีการนําความรู
และประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการวิจัยอยางนอย 1
โครงการ
(3) มี (2) + มีการนําความรู
และประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัยอยางนอย 1 โครงการ
และมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนหรือการวิจัยกับ
การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
อยางนอย 1 โครงการ
3.4 คาใชจายและมูลคาของ
คณะในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา
(1) นอยกวา 6,500 บาท

4.38

4.37

มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
18. อาจารยจีรเดช กิจการอุดม
เปนกรรมการจัดงานบรรเลง
มหาดุริยางคเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
คณะมีแผนในการนําความรู
และประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย และ มี
การนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
อยางนอย 1 โครงการ และและมี
การ บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัยกับการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย
1 โครงการ ไดแก งานวิจัย
เกี่ยวกับวัดพระฝางและจิตรกรรม
วัดกลางซึ่งเปนการบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน โดย
อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

คาใชจาย/มูลคาของ
คณะในการบริการวิชาการเพื่อ
สังคม เปนเงิน 984,000 บาท
เทียบกับอาจารยประจํา คิดเปน
12,000 บาท/ คน/ป

3

1

1

5

0.63

3

1

1

5

0.62
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(2) 6,500 – 9,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ 10,000
บาท

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

3.5 จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย
เครือขาย)
(1) นอยกวาหรือเทากับ 2 ศูนย
เครือขาย
(2) 3 ศูนยเครือขาย
(4) มากกวาหรือเทากับ
4 เครือขาย
3.6 รายรับของคณะในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามคณะตออาจารยประจํา
(บาท)
(1) นอยกวา 15,000 บาท
(2) 15,000 – 19,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ 20,000
บาท
3.7 ระดับความสําเร็จในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามพันธกิจของคณะ(ระดับ)
(1) มีแผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยาง
ครบถวนตามพันธกิจของคณะ
และ มีการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนหรือ
โครงการในการใหบริการ
วิชาการอยางครบถวนตาม
พันธกิจของคณะ
(2) มี (1) + มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม อยางนอย 1
โครงการ
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรค หรือการ

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
1
1
1

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

5.84

คณะมีโครงการบานหมอ
ความ โดยสาขาวิชานิติศาสตร
ใหบริการปรึกษาขอกฎหมายผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต

5.83

คณะใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพ เปนเงิน 757,200
บาท เฉลี่ยรายรับตออาจารย
ประจํา เทากับ 9,234 บาท/ คน/
ป

1

1

5.83

คณะมีโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยางครบถวน
ตามพันธกิจของคณะ และ มีการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนหรือโครงการในการ
ใหบริการวิชาการอยางครบถวน
ตามพันธกิจของคณะ และมี
ผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค
หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิด
จากการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคม เกิดเครือขาย
ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและองคกรใน
ชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็ง
ของ ชุมชน และพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู ไดแก การจัดทํา
โครงการแผนชีวิตและขอเสนอ
ภาค ประชาชนดานการจัดการ
ปจจัยการผลิต โดย อาจารย

3

1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

3

0.50

1

3

0.50

1

5

0.83
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พัฒนาองคความรูที่เกิดจาก
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคม อยางนอย 1
โครงการ และเกิดเครือขาย
ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและองคกร
ในชุมชนในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน และพัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู อยาง
นอย 1 โครงการ

ประพันธ แจงเอี่ยม และอาจารย
ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

4.1 รอยละของกิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(1) นอยกวา รอยละ 15
(2) รอยละ 15 - 19
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20
4.2 รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรกั ษ
พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ
(1) นอยกวา รอยละ 0.5 ของ
งบดําเนินการ
(2) รอยละ 0.5 – 0.9 ของ
งบดําเนินการ
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 1 ของงบดําเนินการ
4.3 มีผลงานหรือชิ้นงานการ
พัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม (ชิ้น)
(1) 0 ชิ้นงาน
(2) 0 ชิ้นงาน
(3) มากกวาหรือเทากับ 1
ชิ้นงาน
4.4 ประสิทธิผลในการ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
1
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

3

1.50

5

คณะมีกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2548 จํานวน 155
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 5.62

5

คาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม จํานวน
232,500 บาท งบดําเนินการ
3,570,112 บาท คิดเปน รอยละ
6.51 ของงบดําเนินการ

3

1

1

5

2.50

0

สาขาวิชาศิลปกรรม นํา
ผลงานรวมแสดงในงานนิทรรศการ
ปอยครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 5
ณ หอศิลป ริมนาน จ.นาน จํานวน 7
ชิ้นงาน และงานแสดงผลงาน
Emotion and visual arts ณ หอศิลป
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6 ชิ้น

3

1

1

5

0

0

คณะมีการบูรณาการศิลปะ

3

1

1

5

0
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อนุรักษพัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรม (ระดับ)
(1) มีแผนหรือโครงการเพื่อ
การอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
(2) มี (1) + มีการดําเนินตาม
โครงการขอ 1
(3) มี (2) + มีการบูรณาการ
งานดานการทะบุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ
กิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1
โครงการ และมีการบูรณา
การงานดานการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ
กิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1
โครงการ และมีการบูรณา
การงานดานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ
กิจอื่นอีกมากกวาหรือเทากับ
2 ดาน และมีการนํา
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปญญาไทยออกเผยแพรใน
ระดับสากล อยางนอย 1
โครงการ

และวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการ
สอน การผลิตบัณฑิต ไดแก
1. สาขาวิชาศิลปกรรม จัดทําเทียน
จํานําพรรษาและตกแตง รถแหเทียน
2. สาขาวิชาภาษาไทย จัดนิทรรศการ
วันสุนทรภูและงานวันอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
3. สาขาดนตรี รวมแสดงดนตรีงาน
ประเพณีสงกรานตเมืองสวรรคโลก
และงานศิลปวัฒนธรรมราครีดอก
พะยอมบาน รวมบรรเลงวงมหา
ดุริยางค โครงการดนตรีไทยเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จ
พระเทพฯ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

5.1 สภาคณะ/กรรมการ
ประจําคณะและผูบริหารมี
วิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ
และสามารถสะทอนถึง
นโยบายวัตถุประสงคและ
นําไปสูเปาหมายของการ
บริหารจัดการที่ดี มีการ
บริหารแบบมีสวนรวม เนน
การกระจายอํานาจ โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งมี
ความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันใน
ระดับสากล
(1) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือ
กรรมการประจําคณะ เปด
โอกาสใหมีการตรวจสอบ
การดําเนินงาน และสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือ
กรรมการประจําคณะ มีสวน
รวมในการกําหนดและให
ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและใหขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ และ สภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือ
กรรมการประจําคณะ ติดตาม
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจหลักของสถาบัน
อยางครบถวน มากกวาปละ 2
ครั้ง
(2) มี (1) + มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือ
กรรมการประจําคณะ อยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผน
(3) มี (2) + มีกรรมการเขา
ประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอย
ละ 80 และมีการสงเอกสาร
ใหกรรมการกอนประชุม โดย

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

1.82

กรรมการประจําคณะ มี
สวนรวมในการกําหนดและให
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
และติดตามผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามภารกิจหลักของคณะ
อยางครบถวน จํานวน 5 ครั้ง

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.46
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เฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน และมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหาร
สูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่
ชัดเจนและตกลงกันไว
ลวงหนา

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

5.2 มีการพัฒนาคณะสู
องคการเรียนรู โดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและ
ภายนอก
โดยพิจาณาดังนี้
1. มีการทบทวนและจัดทํา
แผนการจัดการความรู
2. มีการดําเนินการตามแผน
และเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของแผนไมนอย
กวารอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผน
และเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของแผนไมนอย
กวารอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการ
ความรู
5. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู
ใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู
เกณฑการใหคะแนน
(1) มี 2 ใน 5 ขอ
(2) มี 3 ใน 5 ขอ
(3) มี 4 ใน 5 ขอ หรือ มี 5
ใน 5 ขอ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

1.82

มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ในทุกระดับของระบบภายใน
องคการ มีการสรางองคความรู
และมีการแบงปนความรู โดยมี
การประเมินตนเองและประเมิน
ภายนอกคณะนําผลการประเมิน
มาประชุมพิจารณาโดยเปด
โอกาสใหมีการแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ มีการประกาศ
ยกยองผูมีผลงานดีเดนทั้งอาจารย
และ
นักศึกษา เชน อาจารย
อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ผูจัดทําตน
ลางสาดทองคํา ไดเขาเฝาทูลเกลา
ถวายแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรม ราชินีนาถ และ
นักศึกษาศิลปกรรมไดรับคัดเลือก
ไปแสดงผลงานตางประเทศ
ทั้งนี้คณะไดยึดคนเปนศูนยกลาง
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาทาง
วิชาการเพื่อนํามาพัฒนาองคกร
ใหเจริญกาวหนาตอไป

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
1
0
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

2

0.18
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้

5.3 มีการกําหนดแผน
กลยุทธที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ
(1) มีคณะกรรมการ/
คณะทํางานกําหนดแผนกล
ยุทธของคณะ และมีแผนกล
ยุทธของคณะ
(2) มี (1) + มีคณะกรรมการ
วิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนกลยุทธกับ
ยุทธศาสตรชาติ
(3) มี (2) + มีแผนกลยุทธมี
ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นอยกวา
รอยละ 80 ของแผน และ
แผนกลยุทธมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ มากกวารอยละ 80 ของ
แผน
5.4 การใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบันรวมกัน
(1) มีคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของคณะ
และ มีผลการวิเคราะหความ
ตองการในการใชทรัพยากร
ของสถาบัน
(2) มี (1) + มีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นในสถาบัน
(3) มี (2) + มีแผนการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นนอกสถาบัน และมีผล

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

1.82

มีคณะกรรมการประจํา
คณะกําหนดแผนกลยุทธของ
คณะ และมีแผนกลยุทธของคณะ
โดยคณะกรรมการดังกลาวได
ประชุมพิจารณาความสอดคลอง
ของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตร

1.82

มีคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาความตองการในการใช
ทรัพยากรดานบุคลากรรวมกับ
หนวยงานภายนอก โดยการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการ
ประจําคณะและเปนวิทยากรชวย
สอน นอกจากนี้คณะได
ใหบริการแกหนวยงานภายนอก
โดยอาจารยในคณะไดรับเชิญเปน
วิทยากรไปสอนที่วิทยาลัย
พยาบาล จ.อุตรดิตถ และมีการ
ใชทรัพยากรเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนรวมกับหนวยงานอื่นภายใน
สถาบัน และมีผลการประหยัด

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

3

1

1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.46

5

0.46
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การประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยอื่น

งบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

5.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการ
วิจัย
(1) มีนโยบายในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ
(2) มี (1) + มีระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
(3) มี (2) + มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล และประเมิน
ความพึงพอใจของ ผูใช
ฐานขอมูล และมีการนําผล
การประเมินในขอ 3 และ 4
มาปรับปรุงระบบฐาน
ขอมูล

1.82

คณะใชระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารและการจัดการ
MIS และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติงาน
บุคลากรบนเว็บไซตของสถาบัน
จัดทํา E-Book , E-Learning และ
เว็บไซตของคณะ โดยมีการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ

5.6 สินทรัพยถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา
(บาทตอคน)
(1) นอยกวา 65,000 บาท
(2) 65,000 – 99,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ
100,000 บาท

1.81

มูลคาสินทรัพยถาวร
เทากับ 169,713,930 บาท
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
2,756.40 คิดเปนสินทรัพยถาวร
ตอจํานวนนักศึกษา เทากับ
61,571 บาท

1

0

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา (รอยละ
ของเกณฑปกติ)

1.82

ปการศึกษา 2548 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น

1

0

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.46

1

2

0.18

0

1

0.09
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(1)  10 – 15% ของเกณฑ
(2)  5 – 9% ของเกณฑ
(3)  4% ของเกณฑ

4,054,599 คิดเปนคาใชจาย
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 2,756.40 เทากับ
1,471 บาท/คน/ป คิดเปนรอยละ
ของเกณฑปกติ เทากับรอยละ 96.7
ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ (รอยละของ
งบดําเนินการ)
(1) นอยกวา 5% ของ
งบดําเนินการ
(2) +5–9% หรือ นอยกวา 20%
ของงบดําเนินการ
(3) +10-15% ของงบดําเนินการ
5.9 รอยละของอาจารยประจําที่
เขารวมประชุม วิชาการและ/
หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(1) นอยกวา รอยละ 35
(2) รอยละ 35 – 49
(3) มากกวาหรือเทากับ รอยละ 50
5.10 งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศตออาจารย
ประจํา (บาทตอคน)
(1) นอยกวา 6,500 บาท
(2) 6,500 – 9,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ 10,000
บาท

1.81

เงินเหลือจายสุทธิ ป
การศึกษา 2548 เทากับ 487,564
บาทและงบดําเนินการ 3,570,112
บาท คิดเปนรอยละของเงินเหลือ
จายสุทธิตองบดําเนินการ เทากับ
รอยละ 14

1.82

อาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน
33 คน คิดเปน รอยละ 40.24

2

1

1.82

3

5.11 รอยละของบุคลากรประจํา

1.82

งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพตออาจารยประจํา
ในประเทศ จํานวน 966,000 บาท
และคณาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต
วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2549
จํานวน 167,000 บาท และทุน
อาจารยศึกษาตอภายในประเทศ
จํานวน 509,000 บาท รวม
งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 966,000 บาท
คิดเปน 11,780.50 บาท/คน
บุคลากรสายสนับสนุน

3

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.45

1

4

0.36

1

1

5

0.46

1

1

5

0.46
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สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
(1) นอยกวารอยละ 45
(2) รอยละ 45 – 69
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70

ที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
ในวิชาชีพ จํานวน 14 คนจาก
ทั้งหมด 17 คน คิดเปนรอยละ
82.4

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

6.1 รอยละของหลักสูตรที่
ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด
(1) นอยกวารอยละ 80
(2) รอยละ 80 – 99
(3) รอยละ 100

2.22

คณะมีหลักสูตรที่ได
มาตรฐาน จํานวน 11 หลักสูตร
จากทั้งหมดจํานวน 11 หลักสูตร
คิดเปนรอยละ 100

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (รอยละของเกณฑ
ปกติ)
(1)  11 – 15% ของเกณฑ
(2)  6 – 10% ของเกณฑ
หรือ นอยกวา -10%
มากกวา 10% ของเกณฑ
(3)  5% ของเกณฑ

2.22

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา เทากับ 2,756.40
จํานวนอาจารยรวม 82 คน
คิดเปน 1 : 33.61 คิดเปนรอยละ
ของเกณฑปกติ 34.40
(รอยละของเกณฑปกติ 1 : 25)

2

1

6.3 รอยละของอาจารย
ประจําที่มวี ุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
(1) นอยกวารอยละ 20
(2) รอยละ 20 – 29
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30

2.22

คณะมีจํานวนอาจารยที่
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 3 ทาน คิดเปน รอยละ
3.65 ไดแก

1

6.4 รอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง
วิชาการ

2.22

1

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.56

1

4

0.44

0

0

1

0.11

0

0

1

0.11

1.อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ

2. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
3. อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

อาจารยประจําทีด่ ํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย มี
จํานวน 2 ทาน ตําแหนงผูชวย

43
(1) นอยกวารอยละ 40
(2) รอยละ 40 – 59
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

6.5 การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional
Ethics)
(1) สถาบันมีการกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณ
อักษร และ มีกระบวนการ
สงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
(2) มี (1) + มีการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) มี (2) + มีระบบในการ
ดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ และมีการ
ดําเนินการวางแผน ปองกัน
หรือหาแนวทางแกไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ
6.6 กระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจาก
การปฏิบัติและประสบการณ
จริง
(1) คณาจารยมีความรูความ
เขาใจ รูเปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และ
คณาจารยมีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
(2) มี (1) + คณาจารยมี

ศาสตราจารย มีจํานวน 7 ทาน
รวม 9 ทาน คิดเปนรอยละ
10.98

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

2.22

คณะมีการกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว
เปนลายลักษณอักษร และ มี
กระบวนการสงเสริมให
ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและคณะไดสงเสริม
ใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
คณบดีเปนผูกํากับดูแล รวมถึงมี
ระบบในการดําเนินการกับมีผูที่
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

2.22

อาจารยมีความรูความ
เขาใจเปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา และมีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียน มี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียน และนําผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศัยก
ภาพ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

3

1

1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

0.56

5

0.56
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ความสามารถในการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและคณาจารยมี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน
(3) มี (2) + คณาจารยมีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
และคณาจารยมีการนําผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศัยกภาพ
และคณาจารยมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผุเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน
6.7 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(คาเฉลี่ย)
(1) นอยกวา 2.5
(2) 2.5 – 3.49
(3) มากกวาหรือเทากับ 3.5
6.8 รอยละของนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา
(1) นอยกวารอยละ 40
(2) รอยละ 40-59
(3) มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60
6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
ระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา
(บาทตอคน)
(1) นอยกวา 4,000 บาท
(2) 4,000 – 5,999 บาท
(3) มากกวาหรือเทากับ

และการเรียนรู ของ ผูเรียนและ
นําผลไปใชพัฒนาการเรียนการ
สอน

2.23

คาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูอยูเ ทากับ
4.24 ซึ่งคณะไดจัดทํารายงาน
ประเมินผลการสอนอาจารย
ปการศึกษา 2548

3

1

1

5

0.56

2.23

จํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา จํานวน 650 คนจาก
ทั้งหมด 1,017 คน คิดเปน
รอยละ 64

3

1

1

5

0.56

2.22

คณะจัดสรรงบประมาณ
คาใชจายของหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
จํานวน 1,434,680 บาทและ คิด
เปนคาใชจายทั้งหมดตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เทากับ 520.49 บาท

1

1

1

3

0.33
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6,000 บาท

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

7.1 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
(1) มีวิธีและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายใน และ มีการกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของ
สถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการจัดการศึกษา
และผลผลิต สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบ
ระดับ (Benchmarking)
(2) มี (1) + มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพที่สมบูรณ
ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ
การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป
(3) มี (2) + มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบัน โดยไดรับการสนับสนุน
จากตนสังกัด และการมีสวนรวมใน

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

10

มีการกําหนดมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบัน
โดยไดรับการสนับสนุนจากตน
สังกัดและมีการนําเอาผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธ
กิจใหเกิด ผลดี

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

2.50
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การประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน
และมีการนําเอาผลจากการประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิด
ผลดี

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน
(1) มีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่องและมี
การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ
ของกลุมสาขาวิชา
(2) มี (1) + มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในตอคณะ
กรรมการบริหารคณะวิชาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) มี (2) + มีการนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง และ
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่
เปนเลิศ(Best Practice) หรือการเปน
แหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่น ๆ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน
ของกลุมสาขาวิชา

10

มีการดําเนินการตามระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับกลุมสาขาอยาง
ตอเนื่องและมีการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคลองตามพันธกิจของกลุม
สาขาวิชา มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในตอคณะ
กรรมการบริหารคณะวิชาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของและมีการนํา
ผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยาง ตอเนื่อง

ผลการ
ประเมินตนเอง
เทียบเกณฑ
พัฒนาการ
บรรลุ
มาตรฐาน
ตามแผน
(3 คะแนน) (1 คะแนน) (1 คะแนน)
3
1
1

คะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก

5

2.50
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
(คาเฉลี่ย)
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาทีจ่ บการศึกษา ไมเกิน 3 ป ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ
3 ปที่ผานมา (คน)
1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป ที่ผานมา (ชิ้นงาน)
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด

รวม

ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง น้ําหนัก
5
0.63
5

0.62

4
5

0.50
0.63

5

0.63

5

0.62

5

1.25

0

0

4.88
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดาน
การวิจัยและ
งานสรางสรรค

2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา (บาท)
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา

ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง น้ําหนัก
5
1.0

1

0.2

1

0.2

2.4 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

3

0.6

3

0.6

2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน)

1

0

2

0

รวม

2.60
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดาน
การบริการ
วิชาการ

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตออาจารยประจํา
3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมตออาจารยประจํา
3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย)
3.6 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน
ตออาจารยประจํา (บาท)
3.7 ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ
ของสถาบัน

5

คะแนน
ถวง
น้ําหนัก
0.63

4

0.50

5

0.63

5

0.62

3

0.50

3

0.50

5

0.83

รวม

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดาน
การทํานุบํารุง

4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

4.21

ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง
น้ําหนัก
3
1.50
5

2.50

50
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.3 มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้น)
4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม

5

0

5

0

รวม
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานดาน
การพัฒนา
สถาบันและ
บุคลากร

5.1 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่
ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึง นโยบายวัตถุประสงคและ
นําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวน
รวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมี
ความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันในระดับสากล
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา

4.00
ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง
น้ําหนัก
5
0.46

2

0.18

5
5
5

0.46
0.46
0.46

2

0.18

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา

1

0.09

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา
5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ

5
4

0.45
0.36

5

0.46

5

0.46

รวม

4.00

51

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานดาน
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู
จากการปฏิบัติและประสบการณจริง
6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา

ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง
น้ําหนัก
5
0.56
4
0.44
1
0.11
1
5
5

0.11
0.56
0.56

5

0.56

5
3

0.56
0.33

รวม

มาตรฐาน

ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 7 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
มาตรฐานดาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
รวม

3.78

ผลการ
คะแนนถวง
ประเมินตนเอง
น้ําหนัก
5
2.50
5

2.50

5.00
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รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
หมายเลขเอกสาร
1.1
1.5
1.7
1.7.1

ชื่อเอกสาร
รายงานวิจัยการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 2546 – 2547
แฟมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
วิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาโท
วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับที่ 8

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
หมายเลขเอกสาร
2.1
2.2

ชื่อเอกสาร
เอกสารประกอบการประเมินผลคํารับรองปฏิบัติราชการ
แฟมมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3

ชื่อเอกสาร
แฟมกิจกรรมโครงการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2548
คูมอื หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เอกสารประกอบการประเมินผลคํารับรองปฏิบัติราชการ
แฟมมาตรฐานดานการบริการวิชาการ

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลขเอกสาร
4.1
4.2
4.3

ชื่อเอกสาร
แฟมมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2548
ภาพกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
หมายเลขเอกสาร
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.9
5.10

ชื่อเอกสาร
เอกสารประกอบการประเมินผลคํารับรองปฏิบัติราชการ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนยุทธศาสตร
แฟมมาตรฐานดานการพัฒนาคณะและบุคลากร
รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2548
แผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตร
หนังสือเชิญสอนนักศึกษา
รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2548
คาใชจายสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศ

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
6.1
6.2
6.5
6.6
6.7
6.2

ชื่อเอกสาร
แฟมมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายงานผลการประเมินการสอน ปการศึกษา 2548
จรรยาบรรณวิชาชีพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แนวการสอน
รายงานผลการประเมินการสอน 1-2 / 2548
คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
หมายเลขเอกสาร
7.1
7.2

ชื่อเอกสาร
แฟมมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและโปรแกรมวิชา
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สรุป ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา
1. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง การแบงสวนราชการและยังไมประกาศเปนกฏกระทรวง ทําใหยังไมมี
ความชัดเจนและกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติราชการ จึงควรมีการสรางความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป
2. อาจารยมีผลงานวิจัยและไดรับทุนวิจัยนอย คณะไดจัดประชุมอาจารยที่สนใจทําวิจัย
เพื่อกําหนดโจทยวิจัยและจัดทําชุดโครงการวิจัยรวมกันโดยขณะนี้อยูระหวางลงพื้นที่เก็บขอมูล
ภาคสนามเบื้องตนเพื่อเตรียมเสนอโครงการวิจัยตอไป
3. อาจารยมีผลงานทางวิชาการนอย เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก แมจะมีแรงจูงใจหลาย
อยางแตอาจารยก็ยังสมัครใจสอน ควรจัดใหมีโครงการทําผลงานทางวิชาการโดยมีเงื่อนไขหรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดบริการวิชาการแกชุมชนใหมากขึ้นโดยอาจจัดให
สัมพันธกับการบูรณาการเรียนการสอน
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คณะผูจัดทํา
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. ผูอํานวยการสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
4. ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
5. ผูประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป
6. อาจารยพิทยา ยาโม
7. อาจารยจาตุรนั ต จริยารัตนกูล
8. อาจารยจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
9. นางสาวจารุวรรณ จันทรประสิทธิ์
10. นางสาวนุชนาฏ นิรันตรกูล
11. เจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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ผูชวยเลขานุการ

