สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” โดยรวม
เอาหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป และหมวด
วิชาบรรณารักษ จากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวรวมกัน
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา ทั้งหมด 11
ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปกรรม
ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร
พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครู
เปน “สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตรและสาขาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทามหาวิทยาลัย มี
3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอมาเพิ่ม
คณะวิทยาการจัดการขึ้นเปนคณะที่สี่ ปจจุบันสถาบันมีคณะรวม 6 คณะ โดยเพิ่มคณะเกษตรศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับระบบการบริหารภายในคณะ
จากระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษาและพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร ตอมา พ.ศ. 2541 ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน และในป พ.ศ. 2545
ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร ซึ่งสอนเฉพาะภาคพิเศษขึ้นเปนโปรแกรมวิชาที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะ บริหารงาน 12 โปรแกรมวิชา โดยจัดตั้งโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมไดแก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และแตงตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท
พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการบริหารงานโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
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1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรรณารักษศาสตร
2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร และกําลังพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร ประกอบดวย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภารกิจสําคัญ ไดแก
1. จัดการศึกษาตลอดจนพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ป ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
- หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
จัดการศึกษารวมกับคณะครุศาสตร ดังนี้
- หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
และจัดการศึกษารวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
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3. จัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา
3.1 กลุมพื้นฐานภาษา
- 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
- 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
- 1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
- 1500105 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารคนควา
- 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.2 กลุมพื้นฐานมนุษย
- 1500104 ความจริงของชีวิต
- 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
3.3 กลุมพื้นฐานสังคม (เลือก 2 วิชา)
- 2500102 วิถีไทย
- 2500103 วิถีโลก
- 2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาภาษาตางประเทศใหนักศึกษา บุคลากรในสถาบันและในทองถิ่น
5. พัฒนาดานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ใหนักศึกษาและชุมชน สังคม
6. พัฒนาดานวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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ปรัชญา
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อสนองตอบตอความ

ตองการของทองถิ่น



วิสัยทัศน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มีทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน


พันธกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย ปรับปรุงพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมวิทยฐานะครู และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนวัตถุประสงคในระดับผลผลิต (output)
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เกิดจากการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัย
การบริการทางวิชาการ การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของคณะ และสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม มีการออกประกาศและคําสั่งตามความเหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิในระดับ
อุดมศึกษาทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตามสภาพความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการผลิตผลงาน เอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ การวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
แบบมีสวนรวม ใหมีผลงานวิจัยของอาจารยจํานวนไมนอยกวา 2 เรื่องตอป ผลงานวิจัยและการศึกษาเอกเทศ
ของนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป ใหมีเอกสารตําราไมนอยกวา 3 เรื่องตอป และมีบทความทางวิชาการไม
นอยกวา 10 เรื่องตอป
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4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตามภารกิจ
5. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยจัดใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการ ในรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
ตอป
6. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่สอดคลอง
กับการพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป สงเสริมศักยภาพของ
บุคลากรดานคุณวุฒิและเพิม่ ตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนที่มีอยูเดิม โดยใหมีสัดสวน
ของศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย เปน 0 : 2 : 9 : 89 และเพิ่มคุณวุฒิของ
บุคลากรสายสนับสนุนใหไดตามคุณลักษณะเฉพาะงาน (Job Specification) ไมนอยกวารอยละ 80 ในชวงเวลา
ของแผนกลยุทธฉบับนี้

 กลยุทธ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการตามนโยบายหลักของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 3 กลยุทธ คือ
1. กลยุทธ 5 สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
2. กลยุทธความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย หลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัยและความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและ
ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ความเปนเลิศดานคุณธรรมและจริยธรรม
และความเปนเลิศดานบริหารจัดการ
3. กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแก ความเสมอภาคในการดําเนินงานของ
บุคลากรในคณะ ใหโอกาสนักศึกษาเขาถึงสื่อการเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ การเทียบประสบการณ การ
ชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกนักศึกษา การมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ใหสูงขึ้น การอนุรักษทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ
ประชาชน
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 กลยุทธ
กลยุทธ 5 สอดคลอง
กลวิธีที่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับ
พื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
กลวิธีที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของคณะที่ไดปรับปรุงแลว
โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และจัดการความรู (Knowledge
Management) เพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง พรอมๆ กับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องคกร (Competency Growth)
กลวิธที ี่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานพัสดุ การเงินและงบประมาณใหผาน
7 มาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อลดการใชทรัพยากร

 กลยุทธสูความเปนเลิศ
กลวิธีที่ 5 สงเสริมใหบุคลากรของคณะศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหมากขึ้น
กลวิธีที่ 6 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปนสากล
มีลักษณะบูรณาการโดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
กลวิธีที่ 7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความเปนเลิศ
ในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
กลวิธีที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนา
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและสรางกระบวนการเรียนรู
รวมกับประชาชน
กลวิธีที่ 9 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
กลวิธีที่ 10 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถในการใชภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพการศึกษาทุก
แผนงานตามภารกิจ
กลวิธีที่ 12 พัฒนาหองสมุดคณะใหเปนแหลงคนควาขาวสารความรู และขอมูลเพื่อการเรียนรูที่
ทันสมัย
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 กลยุทธความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง
กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดําเนินงานของบุคลากรประจําตามสัญญาให
ทัดเทียมกับบุคลากรประจําที่เปนขาราชการ ใหมีความมั่นคง ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมกับ
ภาระงาน ประสบการณ ความสามารถและผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ 14 ปรับปรุงระบบและระเบียบการประเมินบุคลากรใหมีความเที่ยงตรงและมีความ
เชือ่ มั่นสูงขึ้น
กลวิธีที่ 15 ใหโอกาสทางการศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาวดวยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ใหเขาถึงสื่อการเรียนรูทางใกลและทางไกลของคณะไดตลอดเวลา โดยผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ตําราอิเล็คทรอนิคส (E-Book) สนับสนุนดานทุนการศึกษาแกผูที่เรียนดี ใหโอกาสใน
การเทียบโอนประสบการณ และเทียบโอนรายวิชาระหวางสถาบัน
กลวิธีที่ 16 ใหโอกาสในการเลือกเรียนหลักสูตรตางๆและรายวิชาที่เปดสอน ดวยระบบเลือกเรียนตาม
ความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาลงสูวทิ ยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษาเหมาะสมกับสถานการณตาม
สภาพความตองการของทองถิ่น และความพรอมของคณะ โดยคํานึงถึงโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
คุณภาพในการใหบริการการศึกษา
กลวิธีที่ 18 รวมมือกับองคกรทองถิ่นใหโอกาสองคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนาคณะ และ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะรวมกับทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมกันสอดสอง
ดูแลความเสมอภาคในการใชสิทธิประโยชนของประชาชน รวมกันอนุรักษทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น

 คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอบรูวิชาการ ชํานาญกระบวนคิด วางแผนชีวิตมองการณไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี เปนคนดีของสังคม นิยมวัฒนธรรมไทย ใฝใจพัฒนาตนเองและทองถิ่น

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สํานักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ

งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

คณะกรรมการประจําหลักสูตร
มหาบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท (รป.ม.)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
และตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

คณบดี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และตรวจสอบภายในของศูนย สํานัก ร.ร.สาธิต
บุคลากรในฝาย

รองคณบดี
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
ประธานโปรแกรมวิชา
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
กรร
กรรมการและเลขานุการ

ผูประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป
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ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ มีโครงสราง
ของระบบดังนี้
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) และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม
(Performance indicators)
3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ
คณะ ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก เนนที่
กระบวนการประกันคุณภาพไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและ
หลักฐานตางๆ วิธีการใชคือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการสัมภาษณผูบริหาร
อาจารยผูปฏิบัติงานและนักศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ใหใชระบบกลไกปกติที่คณะมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ทําหนาที่วางระบบ 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
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เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลงานตามภารกิจทุกดานของคณะมีคุณภาพ และเผยแพรสูสาธารณะ
บัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองตามปณิธานของคณะ สาขาวิชาและความตองการของสังคม
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 การ
ปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐาน
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 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 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
4.4 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

14
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 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
อาจารยประจํา
41
อาจารยประจําตามสัญญา
35
ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
6
ขาราชการพลเรือน
1
ลูกจางประจํา
2
พนักงานตามสัญญา
16
รวม
101
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการ
3
34
4
41
อาจารยประจําตามสัญญา
20
15
35
ผูเชี่ยวชาญ
2
4
6
รวม
5
54
23
82
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รวม

9

2

-

11

9

2

-

11
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
นักวิชาการการศึกษา(รปบ)
นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร
เลขานุการ
เจาหนาที่เทคนิคพัสดุ
เจาหนาที่เทคนิคคอมพิวเตอร
เจาหนาที่เทคนิคฝกประสบการณวิชาชีพ
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการภาษา
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ประจําอาคาร
เจาหนาที่บริการอัดสําเนา
เจาหนาที่หองสมุด
รวม

1
1
2
2
6

1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
13

1
2
1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
19

ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
รวม

ชั้นปที่ 1(คน)
ช. ญ.
รวม
85 100 185
121 109 230
21
5
26
227 214 441

ชั้นปที่ 2(คน)
ช. ญ.
รวม
21 94
115
98 86
184
31 15
46
150 195 345

ช.
20
51
18
89

ชั้นปที่ 3(คน)
ญ.
รวม
76
96
48
99
13
31
137 226

ช.
18
42
11
71

ชั้นปที่ 4(คน)
ญ.
รวม
106 124
26
68
8
19
140 211

รวม
520
581
122
1,223
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
195,015
95,056
290,071
งบดําเนินการ
1,234,100
536,548
1,770,648
งบลงทุน
221,400
366,050
587,450
งบเงินอุดหนุน
25,000
25,000
งบรายจายอื่น
4,649,792
4,649,792
รวมทั้งสิ้น
1,650,515
5,672,446
7,322,961
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2549
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
1
1

หอง
สมุด
1
1

จํานวน
ชั้น
4
3
2
1
1
11
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สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 3)
คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ทุกโปรแกรม
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
ผลการดําเนินงานคณะ
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะ
ปการศึกษา 2549
หนัก
48
49
มนุษย

สังคม

ศิลป

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + ที่ชัดเจน สอดคลองกัน และสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก
(3) มี (2) + มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา และ
สาธารณชนไดรับทราบ
(4) มี (3) + บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มี (4) + มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับ
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

1

5

4

4

4

4

1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
(1) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(3) มี (2) + มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและบุคลากร
สวนใหญทราบ
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
(5) มี (4) + บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ
เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไปปฏิบัติ
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
(1) มีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบ และ
ปจจัยในการดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และจัดทําสรุป และ/ หรือ รายงานเปนระยะๆ
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา

1

5

4

3

4

5

1

4

2

3

3

4

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

3

3.67

4.33

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
ที่ไดป 49

คณะมีการกําหนดปรัชญาวิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย
อยางชัดเจน สอดคลองกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักไวเปนลาย
ลักษณอักษร จัดทําเปนเอกสารรูปเลม
มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษาและ
สาธารณชนไดรับทราบ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรควรเผยแพร
ประชาสัมพันธดานนี้ใหกวางขวางและ
วางระบบ/กลไก พรอมที่จะปรับให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยูอยางสม่ําเสมอ
คณะมีการจัดทําแผนครอบคลุม
ภารกิจหลัก สอดคลองกับ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย และมีการเผยแพรการ
ดําเนินงานที่จัดทําตามที่กําหนดในแผน

0.04

คณะมีวิธีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน มี
ผูรับผิดชอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ แลวรายงานผล
การดําเนินงาน มีการเผยแพรผลการ
ประเมินปรับปรุงพัฒนาบนเว็บไซต
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาควรกําหนด
วิธีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ เผยแพรการ
ประเมินและนําผลการประเมินมาใช
ประโยชนตอไป

0.04

= 2.50-3.49

0.05

0.13
= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน ( น้ําหนักรอยละ 30.50)
ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หนัก

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
ที่ไดป 49

48

49

1

4

4

ปการศึกษา 2548 บัณฑิตไดงาน
ทําในระยะเวลา 12 เดือนเฉลี่ยรอยละ
92.89 สวนปการศึกษา 2549 กําลัง
ดําเนินการสํารวจผลการติดตามบัณฑิต

0.08

1

1

5

5

0.025

1

1

2

1

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดทํา
รายงานวิจัยติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2548 พบวาความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรฯ ดานความสามารถ
ทางวิชาการ รอยละ 96.90 ดานความรู
ความสามารถพื้นฐาน รอยละ 96.90
และดานคุณธรรมจริยธรรม รอยละ 100
สวน ปการศึกษา 2549 กําลังดําเนินการ
สํารวจผลการติดตามบัณฑิต
คณะตีพิมพ เผยแพรผลงาน
นักศึกษาระดับปริญญาโทต่ํากวา
รอยละ 6

-

-

-

NA

NA

มนุษย

สังคม

ศิลป

2

4

3

0.5

1

2.3 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
(1) ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 6
(2) รอยละ 8
(3) รอยละ 10
(4) รอยละ 12
(5) รอยละ 14 ขึ้นไป

0.25

2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาทั้งหมด

0

2.1 รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป (รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ )
(1) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 1 ป
นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 86
(2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 1 ป
รอยละ 88
(3) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 1 ป
รอยละ 90
(4) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 1 ป
รอยละ 92
(5) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 1 ป
รอยละ 94 ขึ้นไป
2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต
(1) ระดับความพึงพอใจนอยกวาหรือเทากับรอยละ 65
(2) ระดับความพึงพอใจรอยละ 66 – 70
(3) ระดับความพึงพอใจรอยละ 71 – 75
(4) ระดับความพึงพอใจรอยละ 76 – 80
(5) ระดับความพึงพอใจรอยละ 81 ขึ้นไป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

คณะไมไดผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก

0.0025

-
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2.5 จํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5

น้ํา
หนัก

1

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
มนุษย

สังคม

ศิลป

5

3

5

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

48

49

3

5

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

จํานวนนักศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง ภายใน 3 ป คิดเปน รอยละ 0.71
1. นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ
ไดรับประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
เกียรติยศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดน ประจําป 2549 จากนิตยสาร
เสนทางไทย
2. นางสาวธัญมาศ นาคะพงษ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวม
โครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว สาขา
ทัศนศิลป ประจําป 2549
3. นางสาวเจนจิรา ภูกัน ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน Speech &
Singing Contest ที่ม.ราชภัฏเพชรบูรณ
4. Miss Fang Yi ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน Speech &
Singing Contest ที่ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ
5.นางสาวสุภาภรณ สิงหทิด
ไดรับรางวัลชนะเลิศการพูดภาษาจีน
การแขงขัน Speech and Singing Contest
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
6. นางสาวสาวิตตรี นาคเหล็ก
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงการสงเสริมศิลปน สาขาทัศนศิลป
จากสํานักวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
7. นายนิเลิศ คันธะโนไดรับรางวัล
ชมเชยการประกวดโครงการสงเสริม
ศิลปน สาขาทัศนศิลป จากสํานัก
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
8. นางสาวจุฬาลักษณ คํารัตน
ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดโครงการ
สงเสริมศิลปน สาขาทัศนศิลป
9. นางสาวจุติพร สุวรรณวงศ
ไดรับรางวัลที่ 3 พรอมโลและเกียรติ
บัตร การแขงขันกลาวสุนทรพจน ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10. นางสาวพรรณทิภา อิ่มเอิบ
ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ Work

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
ที่ไดป 49

0.05
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and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
11. นางสาวศุลีพร ปนตา ผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
12. นางสาวคะนึง จันทรบุตร ผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
13. นางสาวธิดาพร ลือยศ ผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
14. นางสาวชวณา เบญจวรรณ ผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
15. นางสาวฐิติมา นาคมี ผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
16. นางสาวกรรณิการ รอดมณี
ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ Work
and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
17. นางสาวสุมนธา กาแกว ผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ Work and
Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
18.นายภาณุชิต ดีแท บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา
2547 ไดรับทุนพระราชทาน
19. น.ส.อมรพรรณ ศิริพงษดํารงกุล
บัณฑิตปการศึกษา 2547 ชนะการ
แขงขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 รอบ semi – final
20. น.ส.อําไพ กอนคํา บัณฑิต ป
การศึกษา 2548 ชนะการแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 6 รอบ semi – final
21. น.ส.พัชราวลัย ใจหลวง ได
รางวัลจากการแขงขันทักษะการพูดในที่
ชุมชน
22. น.ส.ฉัตรพร คําขาด ไดรับทุน
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเปนเวลา 1
ป ณ ประเทศญี่ปุน
23. นายสนาม กอนวงษ ไดรับ
การยกยองดานผูนําทองถิ่นดีเดน และ
อปพร.ดีเดน จากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
24. ดาบตํารวจบุญเลิศ ทายา
ไดรับการยกยองในการปฏิบัติหนาที่ให
คําปรึกษาขอพิพาทตางๆแกประชาชน

22

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
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2.6 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5

1

1

1

1

1

1

2.7 รอยละของโปรแกรมที่ไดมาตรฐานตอโปรแกรม
ทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 31
(2) รอยละ 31-40
(3) รอยละ 41-50
(4) รอยละ 51-60
(5) มากกวารอยละ 60
2.8 การใชและการประเมินโปรแกรม
(1) โปรแกรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มาตรฐานองคกรวิชาชีพ (แลวแตกรณี)
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมายของมหาวิทยาลัย
(3) มี (2) + มีการประเมินโปรแกรมโดยนิสิตที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูใชบัณฑิต ทุก ๆ หนึง่ รอบการศึกษาตามโปรแกรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามผล
ประเมิน

1

5

5

4

5

5

1

1

2

2

3

3

2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 50
(2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 45
(3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 40
(4) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 35
(5) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 30

1

3

4

1

5

5

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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คณะมีนักศึกษาที่มีผลงาน ดังนี้
1.นางสาวนิลรวี บัวอินทร และ
นางสาวธัญมาศ นาคะพงษ นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรม ไดรับคัดเลือกใหไป
แสดงผลงานศิลปะในตางประเทศ โดย
เขารวมคายเยาวชนสรางสรรคงานศิลป
กับศิลปนแหงชาติ
คณะมีหลักสูตรทีผ่ านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 10
หลักสูตร จากทั้งหมดจํานวน 12
หลักสูตร คิดเปนรอยละ 83

0.01

การใชหลักสูตรและการประเมิน
โปรแกรมวิชาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ของมหาวิทยาลัย และมีการ
ประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรดําเนินการวิจัยประเมิน
โปรแกรมทุกๆดาน โดยนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาปจจุบัน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต และนําผล
ที่ไดมาดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัยตอไป
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) เทากับ 2,613.71 และจํานวน
อาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
รอยละ 32

0.03

0.05

0.05
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2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
(1) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา นอยกวารอยละ 1
(2) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 3
(3) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 5
(4) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 10
(5) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 15 ขึ้นไป

2

3

1

1

2

3

2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทัง้ ใน
และตางประเทศ
(1) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.03
(2) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.05
(3) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.07
(4) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 2.07
(5) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 4.07
2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

2

-

-

-

NA

NA

-

-

2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5
(2) รอยละ 6 – 10
(3) รอยละ 11 – 15
(4) รอยละ 16 – 20
(5) มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป
2.12.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.5
(2) รอยละ 0.6 – 1.0
(3) รอยละ 1.1 – 1.5
(4) รอยละ 1.6 – 2.0
(5) มากกวารอยละ 2.1 ขึ้นไป

1

2

5

1

2

3

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 ทาน และ
จํานวนอาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
รอยละ 11

0.03

1

5

1

1

5

5

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน และ
จํานวนอาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
รอยละ 2.4

0.05

คณะมีจํานวนอาจารยที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5
คน และจํานวนอาจารยประจํา 82 คน
คิดเปน รอยละ 6

0.06
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2.12.3 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.5
(2) รอยละ 0.6 – 1.0
(3) รอยละ 1.1 – 1.5
(4) รอยละ 1.6 – 2.0
(5) มากกวารอยละ 2.1 ขึ้นไป

1

1

1

1

1

1

ไมมีอาจารยประจําดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย

0.01

2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of Ethics )
(1) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
นอยกวารอยละ 96
(2) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 97
(3) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 98
(4) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 99
(5) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 100

1

5

5

5

5

5

ไมมีอาจารยถูกสอบสวนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน

0.05

2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย (Profession Ethics) ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) และมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) มี (2) และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
(4) มี (3) และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุงจรรยาบรรณ
ใหทันสมัย
(5) มี (4) และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับการ
กระทําผิดจรรยาบรรณมาใชวางแผนปองกันหรือแนว
ทางแกไข

4

-

-

-

NA

NA

-

-
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2.15 ประสิทธิผลของการเรียนรู
2.15.1 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
1) มีการวางแผนหรือนโยบายระดับสถาบันการศึกษาในการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง และมีกลไกสนับสนุนในดานการจัดอบรม/
ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการสนับสนุนเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ที่
สงเสริมการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) มี 1 + มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางทั่วถึงทุกคณะวิชา
3) มี 2 + มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรูการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการพัฒนาอยาง
ชัดเจน
4) มี 3 + มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/
สถานศึกษาอื่น
5) มี 4 + มีระบบการประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมิน

1

4

2

5

4

5

คณะมีการวางแผนและมีนโยบาย
ในการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริงและมีกลไกสนับสนุน
ในดานการจัดอบรม จัดประชุมเรื่อง
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัด
และประเมินผล และการสนับสนุน
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ที่สงเสริมการ
เรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

0.05

2.16 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(1) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 1.00-1.49
(2) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 1.50-2.49
(3) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 2.50-3.49
(4) คาเฉลี่ยความพึงพอใจยูระหวาง 3.50-4.49
(5) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 4.50-5.00

1

4

4

5

4

4

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยู เทากับ
4.27

0.04

2.17 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 39
(2) รอยละ 40-49
(3) รอยละ 50-59
(4) รอยละ 60-69
(5) มากกวารอยละ 70 ขึ้นไป

1

5

5

5

5

5

คณะมีแผนการจัด กิจกรรม
ประจําปการศึกษา พบวามีนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการตางๆ มากกวารอยละ 70
จุดเดน
เปนขอกําหนดของหลักสูตรสาขา
ที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น และเปดโอกาสให
นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเตรียมและ
ดําเนินงาน

0.05
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2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
(1) ต่ํากวา 300 บาท/คน/ป
(2) 300 – 400 บาท/คน/ป
(3) 401-500 บาท/คน/ป
(4) 501-600 บาท/คน/ป
(5) มากกวา 600 บาท/คน/ป
2.19 อาจารย
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย
(2) มี (1) + มีการกําหนดและติดตามประเมินภาระงาน
ของอาจารย
(3) มี (2) + มีสัดสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(4) มี (3) + มีสัดสวนวุฒิของอาจารยประจํา ตรี : โท :
เอก สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(5) มี (4) + มีสัดสวนของอาจารยประจํา อ. : ผศ. : รศ. :
ศ. สอดคลองกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1

1

1

1

2

1

คณะจัดสรรงบประมาณคาใชจาย
ของหองสมุดคณะ คิดเปนคาใชจาย
ทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เทากับ 206.07 บาท/คน/ป

0.01

1

2

4

2

4

2

0.02

2.20 กระบวนการเรียนการสอน
(1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของ
โปรแกรม
(2) มี (1) + มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา
(3) มี (2) + มีแผนการสอน และมีการดําเนินการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง
(4) มี (3) + มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผล
ประเมิน

1

5

4

5

4

5

2.21 นักศึกษา
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษา
(2) มี (1) + มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ทุกป
(3) มี (2) + มีการดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาตามผลประเมิน
(4) มี (3) + มีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต และความพึง
พอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
(5) มี (4) + มีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามเวลาที่
กําหนดในโปรแกรมไมต่ํากวา 95% ของจํานวนที่รับเขา

2

4

4

4

4

4

คณะมีระบบการรับและคัดเลือก
อาจารย มีการกําหนดและติดตาม
ประเมินภาระงานของอาจารย โดยขอ
ความรวมมือจากหลักสูตรสาขาวิชา มี
การกําหนดและติดตามผลประเมินภาระ
งานของอาจารย
จุดเดน
คณะจัดใหมีการประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษาพรอมทั้ง
อาจารยมีการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามผลประเมิน
คณะมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร มี
ประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา มี
แผนการสอน และมีการดําเนินการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
การสรางประสบการณจริง และมีการ
ประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา
จุดเดน
คณะจัดใหมีการประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษาพรอมทั้ง
อาจารยมีการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามผลประเมิน
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ
จัดการคัดเลือกนักศึกษา โดยหลักสูตรมี
สวนเกี่ยวของในการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่จะเขาศึกษา

0.05

0.08
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2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
ทุกรายวิชาในโปรแกรม
(2) มี (1) + มีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผล
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือ กลไก ที่สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา
(4) มี (3) + มีการประเมินงานดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
2.23 ปจจัยเกื้อหนุน
(1) มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู
(2) มี (1) + มีการรวมใชปจจัยเกื้อหนุนระหวาง
หนวยงาน และ/หรือคณะ
(3) มี (2) + มีการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ
(4) มี (3) + มีการประเมินปจจัยเกื้อหนุน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนตามผลการ
ประเมิน

2

5

5

5

3

4

คณะมีการวัดและประเมินผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกกํากับ
ดูแลการดําเนินงานดานการวัดและ
ประเมินผลสามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา

0.08

1

4

2

5

3

3

คณะมีปจจัยเกื้อหนุนที่ใชใน
กระบวนการเรียนการสอน เชน
แผนใส เครื่องเลนเทป เครื่องขยายเสียง
เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวิดีโอ
โทรทัศน ฯลฯ
จุดออน
ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ มีจํานวนไม
เพียงพอกับความตองการที่มีอยู ขาด
การดูแล ตรวจสอบและซอมแซม ทําให
ไมมีประสิทธิภาพ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะควรจัดหาปจจัยเกื้อหนุน
ตางๆ ที่เปนประโยชนและสามารถใช
รวมกันไดเพิ่มเติม เชน เครื่องเลนดีวีดี

0.03

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

3.32

3.59

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

0.91
= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ( น้ําหนักรอยละ 5)
ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หนัก

มนุษย

สังคม

ศิลป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

48

49

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1) มีนโยบาย และแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ครบ 5 ดาน (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือ กลไกของคณะ และ/หรือ
มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษาในการดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทุก
ดาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรมครบ
ทุกโครงการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามผลการประเมิน

2

4

3

5

3

3

3.2 อาจารยที่ปรึกษา
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษา และประกาศใหทราบ
(3) มี (2) + มีกลไกในการดําเนินงานของระบบอาจารย
ที่ปรึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา ตามผลประเมิน
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
(1) มีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การ
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมิน

1

4

3

4

3

3

2

4

1

5

3

3
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คณะไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ครบทั้ง 5 ดาน โดยมีนโยบายและ
แผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม โดย
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมและเปนผู
ดําเนินงานในดานตางๆโดยมีคณาจารย
ประจําหลักสูตรเปนผูใหคําปรึกษาในการ
จัดกิจกรรม
จุดออน
อาจารยและนักศึกษายังขาดความ
เขาใจที่ถูกตอง และชัดเจนในการมีสวน
รวมในแตละกิจกรรมจึงทําใหเกิดความ
ลาชา และไมไดรับความรวมมือในการทํา
กิจกรรมใหสัมฤทธิ์ผลในทิศทางที่ควรจะ
เปน อีกทั้งยังไมมีการประเมินการดําเนิน
กิจกรรมที่เปนลายลักษณอักษรในบาง
โครงการ
คณะไดกําหนดใหมีอาจารยที่
ปรึกษาประจํานักศึกษาทุกชั้นปเพื่อคอย
ใหคําแนะนํา และยังมีการนัดประชุมกับ
นักศึกษาที่อาจารยรับผิดชอบตามตาราง
นัดของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ

0.06

คณะไดจัดใหมีการแนะแนว
ทางการประกอบอาชีพในอนาคตสําหรับ
นักศึกษาโดยเฉพาะในการจัดปฐมนิเทศ
สําหรับนักศึกษาใหม เพื่อเปนแนวทาง
และแรงจูงใจสําหรับนักศึกษาใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังได
มีการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อ
เตรียมการสําหรับการฝกประกอบวิชาชีพ
และการหางานทําสําหรับนักศึกษาใน
อนาคตอีกดวย

0.06

0.03

0.15
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย ( น้ําหนักรอยละ 20.83)
ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หนัก

4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
ชัดเจน
(1) มีนโยบายแผนและระบบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต
ตนทางถึงปลายทางวิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานชัดเจน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยที่กําหนด
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอมจัดทํา
สรุป และรายงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา
4.2 แหลงทุนวิจัย
(1) มีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและ/
หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
นโยบาย
(3) มี (2) + มีแหลงทุนวิจัยภายในและจัดสรร
งบประมาณ อยางนอย 5% ของงบรายได
(4) มี (3) + มีแหลงทุนวิจัยภายนอก อยางนอยครึ่งหนึ่ง
ของแหลงทุนวิจัยภายใน
(5) มี (4) + มีการประเมินและปรับปรุงการแสวงหา
แหลงทุน และ/หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดาน
การวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 2
(2) รอยละ 2-4
(3) รอยละ 5-9
(4) รอยละ 10-14
(5) รอยละ 15 ขึ้นไป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

2

3

3

คณะมีนโยบายแผนและระบบริหาร
จัดการงานวิจัยตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
วิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร มีผูรบั ผิดชอบ
ในการดําเนินงานชัดเจน มีการดําเนินงาน
ตามนโยบายและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่กําหนด

0.045

1

1

3

5

คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนามี
นโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุน
วิจัยและรวมมือกับองคกรภายนอกดาน
การวิจัย อาทิเชน กระทรวงพัฒนาสังคม
ระดับโปรแกรมวิชายังไม มี
นโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุน
วิจัยจึงยังไมถึงเกณฑตามที่กําหนด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ระดับโปรแกรมวิชาควรมี
นโยบายพัฒนาดานงานวิจัยโดยประสาน
กับทางคณะ

0.075

4

2

3

3

อาจารยประจํามีผลงานวิจัยแบบมี
สวนรวมกับชุมชน 7 ทาน คิดเปน
รอยละ 8.53 ไดแก
1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือขาย
กองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ
กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดย
ดร.ชัชภูมิ สีชมพู อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบากใน
พื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดย
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม อ.ดวงพร บี่หัตถกุล

0.03

มนุษย

สังคม

ศิลป

1.5

1

1

1.5

1

1

2

30

4.4เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 1,000 บาท/คน/ป
(2) 1,000 – 4,999 บาท/คน/ป
(3) 5,000 – 9,999 บาท/คน/ป
(4) 10,000 – 14,999 บาท/คน/ป
(5) 15,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป

1

1

4

1

2

3

4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 1,000 บาท/คน/ป
(2) 1,000 – 4,999 บาท/คน/ป
(3) 5,000 – 9,999 บาท/คน/ป
(4) 10,000 – 14,999 บาท/คน/ป
(5) 15,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป

2

1

3

1

2

2

อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอ
กลุมผูยากลําบากในพื้นที่อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบมี
สวนรวม โดย อ.ชัชภูมิ สีชมพู อ.มณฑล
ศรีสขุ อ.สงกรานต ถุงแกว
4. ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการ
สืบทอด กรณีศึกษาตําบลทุงยัง้ อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ โดย อ.มุทิกาญจน
จิวาลักษณ
อาจารยในคณะไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก ปงบประมาณ 2550
จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 534,833 บาท
เฉลี่ย 6,522 บาท/คน/ป ไดแก
1. อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมพูและอ.ประพันธ
แจงเอี่ยม ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย
244,000 บาท
2. อ.ประพันธ แจงเอี่ยม อ.ดวงพร
บี่หัตถกิจกูลและอ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ
ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย 200,000 บาท
3. อ.ดร.ชัชภูมิ สีชมพู อ.มณฑณ ศรีสุข
และอ.สงกรานต ถุงแกว ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 200,000 บาท
4. อ.อภินันท ปานเพชร ไดรับ
คาตอบแทนจากการออกแบบโลโกบาน
เดนดานและจัดทําหนังสือชมรมไหหนํา
จํานวน 3,500 บาท
5. ผศ.จรูญ คําทิพย สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงยั้ง
ทาสัก ทาปลา ฟากทา และน้ําปาด ไดรับ
เงินสนับสนุน 50,000 บาท
อาจารยในคณะไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายใน ปงบประมาณ 2550
จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 180,172 บาท
เฉลี่ย 2,197 บาท/คน/ป ไดแก
1. อ.มุทิกาญจน จิวาลักษณ ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 10,000 บาท
2. อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 74,000 บาท
3. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัย 2 โครงการ เปนเงิน
66,172 บาท
4. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับเงิน
สนับสนุนจัดทําหนังสือพระผูทรงเปนนัก
รัฐประศาสนศาสตรฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิต เปนเงิน 30,000 บาท

0.03

0.04
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สังคม

ศิลป

คาเฉลี่ยของ
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วิชา
คณะ

48

49

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ จํานวนอาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 16
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 21
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 26
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 31
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 36

1

3

3

4

3

5

อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัย
ทั้งหมด จํานวน 31 ทาน คิดเปนรอยละ
ของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
82 คน เทากับ รอยละ 37.8

0.05

4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับรอยละ 11.6

2

5

5

5

5

5

อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํา
วิจัยจากภายในทั้งหมด จํานวน 27 ทาน
จากอาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
รอยละ 33

0.1

4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.6

2

1

5

5

1

2

อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทํา
วิจัยจากภายนอกทั้งหมด จํานวน 8 ทาน
จากอาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
รอยละ 9.8

0.04
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 10,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 15,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 20,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 25,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 30,000 บาท/คน
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับทองถิ่น
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4

น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

-

NA

NA

-

-

5

5

5

คณะมีงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนใน
ระดับทองถิ่น จํานวน 23 ผลงาน คิดเปน
รอยละ 28 ไดแก
1. อ.อภินันท ปานเพชร ออกแบบโลโก
กองทุนบานเดนดาน จ.อุตรดิตถ
2. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิทและอ.อภินันท
ปานเพชร ออกแบบตราสัญลักษณ มรอ.
ครบรอบ 70 ป
3. อ.วรวุฒิ ทาแกว ออกแบบปกหนังสือ
สายใยสัมพันธเนื่องในวันเกษียณอายุ
ราชการ
4. คณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ จัดทํา
หนังสือฯปริญญาดุษฎีบัณฑิต พระผูทรง
เปนนักรัฐประศาสนศาสตร
5.อ.อภินันท ปานเพชร ออกแบบปก
พรรณไมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
6.อ.อภินันท ปานเพชร ออกแบบปก
วารสารคณะมนุษยศาสตรฯ ฉบับที่ 9
เดือน มกราคม – ธันวาคม 2549
7.อ.อภินันท ปานเพชร ออกแบบโลโก
และหนังสือที่ระลึกชมรมไหหนําอุตรดิตถ
ครั้งที่ 22
8.อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อ.วีรพันธ
ใจสุบรรณ อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล
และอ.อภินันท ปานเพชร นําผลงาน
ศิลปกรรมรวมแสดงงานปอยครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 6 ณ จ.เชียงใหม
9.อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท จัดทําตําราเฉลิม

0.1

มนุษย

สังคม

ศิลป

1

-

-

2

5

2
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พระเกียรติ เรื่อง เมืองฝาง เจาพระฝาง ฯ
10.ผศ.สมบัติ เวชกามา จัดทําตําราเฉลิม
พระเกียรติ เรื่อง ทฤษฎีดนตรีแจส
11.อ.ประพันธ แจงเอี่ยม โครงการวิจัยการ
พัฒนาชุมชนคลองวัดไพร ต.ไรออย
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ เพื่อจัดทําแผนแมบท
ชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน
12.อ.ประพันธ แจงเอี่ยม นํานักศึกษา
รวมโครงการวิจัยระบบความสัมพันธทาง
สังคมผานระบบเครือญาติเพื่อพัฒนา
ชุมชนตําบลไรออย
13.อ.ประพันธ แจงเอี่ยม นํานักศึกษารวม
โครงการผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล
จากสบูดําเพื่อลดตนทุนการผลิตในการ
ปลูกขาวอินทรีย
14. อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ อ.สิโรตม
ทองสม อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล และ
อ.อภินันท ปานเพชร นําผลงานทาง
ศิลปกรรมรวมแสดงนิทรรศการศิลปะ
รวมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
15. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ออกแบบ
หอคําแกว เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ณ วัดพระแทนศิลาอาสน
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 4
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 6
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 8
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 10
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 12

2

1

1

5

1

5

คณะมีงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร และ/หรือสามารถนําไปใช
ประโยชนในระดับระดับชาติ จํานวน
12 ผลงาน คิดเปน รอยละ 14.6 ไดแก
1.อ.อภินันท ปานเพชร ออกแบบปก
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต พระผูทรงเปน
นักรัฐประศาสนศาสตร
2.อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อ.วีรพันธ
ใจสุบรรณ อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล
และอ.อภินันท ปานเพชร นําผลงาน
ศิลปกรรมรวมแสดงงานปอยครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 6 ณ จ.เชียงใหม
3.อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ อ.สิโรตม ทอง
สม อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล และ
อ.อภินันท ปานเพชร นําผลงานทาง
ศิลปกรรมรวมแสดงนิทรรศการศิลปะ
รวมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
4. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ออกแบบหอ

0.1
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คําแกว เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ณ วัดพระแทนศิลาอาสน
5.อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท จัดทําตําราเฉลิม
พระเกียรติ เรื่อง เมืองฝาง เจาพระฝาง ฯ
6.ผศ.สมบัติ เวชกามา จัดทําตําราเฉลิม
พระเกียรติ เรื่อง ทฤษฎีดนตรีแจส
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
(1) มีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปนลาย
ลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนงานสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีผู
ประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10% ของ
จํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

1

1

1

1

2

2

คณะมีนโยบายสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยที่เปนลายลักษณอักษร

0.02

4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed joumal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตอ
อาจารยประจํา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5

2

1

1

1

1

1

ไมมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed joumal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

0.02

1

1

2

2

2

ไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา

0.017

2.47

3.30

4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
0.83
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) 0
(2) –
(3) 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
(4) 2 เรื่อง/ชิ้นงาน
(5) 3 เรื่อง/ชิ้นงาน

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

19.83

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

0.67
= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม (น้ําหนักรอยละ 23.63)
คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ทุ
กโปรแกรม
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะ
หนัก

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

2

5

5

คณะมีกิจกรรม โครงการที่ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมชุมชน จํานวน 142
กิจกรรม อาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 173

0.1

2

2

5

คณะมีกิจกรรมโครงการที่
ใหบริการทางวิชาการที่มีผลตอการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน จํานวน 119 กิจกรรม อาจารย
ประจํา 82 คน คิดเปนจํานวนกิจกรรม
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละ 145

0.1

1.63

NA

NA

-

-

มนุษย

5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
5.1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 44
(2) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 46
(3) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 48
(4) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 50
(5) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 52
5.1.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอ
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติในวงกวางตอจํานวน
อาจารยประจํา
(1) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 28
(2) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 33
(3) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 38
(4) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 43
(5) กิจกรรม โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ รอยละ 48
5.1.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการตามพันธกิจของสถาบัน
(1) มีแผนหรือโครงการในการใหบริการวิชาการอยาง
ครบถวนตามพันธกิจของสถาบัน
(2) มีการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนหรือโครงการ
ในการใหบริการวิชาการอยางครบถวนตามพันธกิจของ
สถาบัน
(3) มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการใหบริการวิชาการ

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

สังคม

ศิลป
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(4) มีผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคที่เกิดจาการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคม
(5) เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและ
องคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
5.1.4 จํานวนอาจารยที่เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติตอ
อาจารยประจํา
(1) รอยละ 12
(2) รอยละ 14
(3) รอยละ 16
(4) รอยละ 18
(5) รอยละ 20 ขึ้นไป
5.1.5 จํานวนอาจารยในการเปนกรรมการวิทยานิพนธ เปน
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
(1) ต่ํากวารอยละ 1
(2) รอยละ 2
(3) รอยละ 3
(4) รอยละ 4
(5) รอยละ 5 ขึ้นไป
5.2 คาใชจาย/มูลคาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมตออาจารยประจํา
(1) นอยกวา 900 บาท/คน/ป
(2) 900 – 999 บาท/คน/ป
(3) 1,000 – 1,099 บาท/คน/ป
(4) 1,100 – 1,199 บาท/คน/ป
(5) 1,200 บาท/คน/ป ขึ้นไป

5.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย
1) รอยละ 1
2) รอยละ 2
3) รอยละ 3
4) รอยละ 4
5) รอยละ 5

2

2

5

อาจารยที่เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 22

0.1

1

1

1

ยังไมมีอาจารยในคณะที่เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับ
นานาชาติ

0.01

1

1

5

คาใชจาย/มูลคาของคณะในการ
บริการวิชาการเพือ่ สังคม เปนเงิน 554,589
บาท อาจารยประจํา 82 คน คิดเปน
6,763 บาท/ คน/ป

0.05

1

1

5

-

0.05

1

3

3

คณะมีนโยบายการบริการวิชาการ
แกสังคม ชุมชนและมีกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมชุมชน จํานวน 142
กิจกรรม
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะควรมีการประเมินกิจกรรม
บริการวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนา

0.03

5.4 ประสิทธิผลและประโยชนของการใหบริการวิชาการ
5.4.1การมีบทบาทที่แสดงถึงความรับผิดชอบทาง
วิชาการและวิชาชีพตอสาธารณะ การเปนที่พึ่งทาง
วิชาการ การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมตอสังคม
ชุมชน และประเทศ
(1) มีนโยบายการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน
(2) มี (1) + มีแผนบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน
(3) มี (2) + มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมชุมชน
(4) มี (3) + มีการประเมินกิจกรรมบริการวิชาการแก
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สังคมชุมชน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมชุมชน
5.4.2 การคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมของหลักสูตรและ
บริการที่จัดขึ้น
(1) มีหลักสูตรมุงสูการพัฒนาสังคมและชุมชน
(2) มี (1) + มีการใชหลักสูตรอยางเหมาะสม
(3) มี (2) + มีการวิเคราะหหลักสูตรที่มีผลกระทบตอ
สังคม
(4) มี (3) + มีการประเมินหลักสูตร
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา
5.4.3 มีงานบริการวิชาการที่ใชองคความรูจากการพัฒนา
โปรแกรมและการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม
(1) มีนโยบายนําผลการพัฒนาโปรแกรมบริการวิชาการ
แกชุมชน
(2) มี (1) + มีแผนการนําโปรแกรมที่พัฒนาแลวบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการนําโปรแกรมที่พัฒนาแลว
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
(4) มี (3) + มีการประเมินการนําโปรแกรมที่พัฒนาแลว
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา และนําไปใช

1

5

5

คณะมีหลักสูตรสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนที่มุงพัฒนาสังคม ทองถิ่นมี
การวิเคราะห ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร

0.05

1

1

5

คณะมีงานบริการวิชาการที่ใชองค
ความรูจากการพัฒนาโปรแกรมและการ
เรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม
ไดแก
1. โครงการจัดทําแผนชีวิตและปจจัย
การผลิต โดย อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
และอาจารยดวงพร บี่หัตถกิจกูล
2. โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชน
คลองวัดไพร ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนโดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
โดย อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
3. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนรวมกับมูลนิธิกระจกเงานํานักศึกษา
ชวยผูประสบอุทกภัยตําบลแมพูล ครั้งที่
1-15
4. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนนํานักศึกษารวมโครงการวิจัยระบบ
ความสัมพันธทางสังคมผานระบบเครือ
ญาติเพื่อพัฒนาชุมชนตําบลไรออย
5.หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนนํานักศึกษารวมโครงการผลิต
พลังงานทดแทนน้ํามันดีเซลจากสบูดําเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตในการปลูกขาวอินทรีย
6. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรจัด
โครงการบานหมอความ ใหบริการ
วิชาการดานกฎหมายแกประชาชนทั่วไป
7.หลั ก สูต รสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร จั ด ทํ า ตํ า ราออนไลน E-Book
เผยแพรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
8. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล สารสนเทศ
เผยแพรบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

0.05
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น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

1

1

1

-

0.01

1

3

3

ศูนยภาษาเปดอบรมภาษาตางประเทศ
ใหกับนักศึกษาบุคคลทั่วไป และผูบริหาร
ระดับสูง

0.03

1

5

5

คณะมีรายรับจากการใหบริการ
วิชาการ จํานวน 145,300 บาท จํานวน
อาจารย 82 คน เฉลี่ยรายรับตออาจารย
ประจํา เทากับ 1,772 บาท/ คน/ป

0.05

0.5

3

3

คณะมีการจัดทํานโยบายและ
แผนงาน ที่เปนลายลักษณอักษร มี
ผูรับผิดชอบดําเนินงาน และมีการ
เผยแพร นโยบาย และแผนงาน ให
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ

0.015

มนุษย

5.4.4 ผลของการบริการวิชาการตอการพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู รวมทั้งความมั่นคงและความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
(1) มีนโยบายการวิเคราะหผลของการบริการวิชาการตอ
การพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
(2) มี (1) + มีแผนการวิเคราะหผลของการบริการ
วิชาการตอการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการวิเคราะหผลของการบริการ
วิชาการตอการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ
(4) มี (3) + มีการประเมินการวิเคราะหผลของการ
บริการวิชาการตอการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา และนําไปใช
5.5 การเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
(1) มีแผนงาน ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี(1) + มีกลไกการดําเนินงานตามแผน
(3) มี(2) + มีหนวยงานที่รับผิดชอบ
(4) มี(3) + มีการประเมินการใหบริการตามแผนงาน
(5) มี(4) + การใหบริการเปนตนแบบของหนวยงานอื่น
5.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการในนาม
สถาบันตออาจารยประจํา
(1) นอยกวาหรือเทากับ 500 บาท/คน/ป
(2) 501 – 750 บาท/คน/ป
(3) 751 – 1,000 บาท/คน/ป
(4) 1,001 – 1,250 บาท/คน/ป
(5) มากกวา 1,250 บาท/คน/ป ขึ้นไป
5.7 นโยบาย และแผนงาน
(1) มีการจัดทํา นโยบาย และแผนงาน ที่เปนลายลักษณ
อักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการเผยแพร นโยบาย และแผนงาน ให
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
(4) มี (3) + มีการประเมิน นโยบาย และแผนงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

สังคม

ศิลป
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น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

5.10 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
ผลผลิตที่ 1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรฯ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ............... คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
5.10.2 จํานวนนักศึกษารับเขา ................... คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
5.10.3 จํานวนนักศึกษาคงอยู .................... คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

0.5

4

4

คณะมีโครงการและกิจกรรมที่
สอดคลองกับนโยบาย และแผนงานอยาง
นอย 80% ของโครงการตามที่ระบุไวใน
แผนงาน มีการประเมินโครงการและ/
หรือกิจกรรม พรอมจัดทําสรุป และ
รายงานเผยแพรผลการดําเนินงานและผล
การประเมินใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ

0.02

0.25

1

1

-

0.0025

NA

NA

-

-

0.25

NA

NA

-

-

0.25

NA

NA

-

-

มนุษย

5.8 โครงการและ/หรือกิจกรรม
(1) มีโครงการและ/หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับ
นโยบาย และแผนงาน
(2) มี (1) + มีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม อยาง
นอย 80% ของโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ระบุไวใน
แผนงาน
(3) มี (2) + มีการประเมินโครงการและ/หรือกิจกรรม
พรอมจัดทําสรุป และรายงาน
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินใหบุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา
5.9 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
(1) เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป
(2) เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป
(3) เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
(4) เพิ่มขึ้นรอยละ 6 ตอป
(5) เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตอป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

สังคม

ศิลป

0.25
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น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

NA

NA

-

-

0.25

NA

NA

-

-

0.25

NA

NA

-

-

1

1

-

0.0025

0.25

1

1

-

0.0025

0.25

2

2

-

0.005

มนุษย

ผลผลิตที่ 2 การเพิ่มความเข็งแกรงทางวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.4 จํานวนผูบริหารที่เขารับการพัฒนา ..คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
5.10.5 จํานวนครูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาที่เขารับการ
พัฒนา .................. คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการ …..... คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
ผลผลิตที่ 4 การผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 570 คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
5.10.8 จํานวนนักศึกษารับเขา 416 คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100
5.10.9 จํานวนนักศึกษาคงอยู 1,223 คน
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

สังคม

ศิลป

0.25

0.25
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น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
มนุษย

สังคม

ศิลป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

48

49

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

ผลผลิตที่ 5 การใหบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.10 จํานวนโครงการ 1 โครงการ
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100

0.25

5

5

คณะมีกิจกรรมใหบริการวิชาการ/
งานวิจัยที่ไดเงินสนับสนุนจากภายนอก
จํานวน 7 โครงการ โดยจํานวน 1
โครงการ เทากับ รอยละ 100 ดังนั้น
คิดเปน รอยละ 700

0.0125

ผลผลิตที่ 6 การสงเสริมความเขมแข็งทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
5.10.11 จํานวนโครงการ 1 โครงการ
1) ต่ํากวาหรือเทากับ รอยละ 80
2) รอยละ 81 – 85
3) รอยละ 86 – 90
4) รอยละ 91 – 95
5) รอยละ 96 – 100

0.25

5

5

คณะมีกิจกรรมในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคมและวัฒนธรรม/
งานวิจัยที่ไดเงินสนับสนุนจากภายนอก
จํานวน 4 โครงการ โดยจํานวน 1
โครงการ เทากับ รอยละ 100 ดังนั้น
คิดเปนรอยละ 400

0.0125

1

1

1

คณะยังไมมีกิจกรรมปรับปรุง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ

0.01

1

2

1

คณะมีกิจกรรมพัฒนาและ
สงเสริมวิทยฐานะครู 1 กิจกรรม ไดแก
1. อาจารยนิภา สนสะอาดจิต เปนวิทยากร
โครงการการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ

0.01

5.11 มาตรฐานดานปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
5.11.1 จํานวนกิจกรรมปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ
(1) ต่ํากวา 11 กิจกรรม/ป
(2) 11-15 กิจกรรม/ป
(3) 16-20 กิจกรรม/ป
(4) 21-25 กิจกรรม/ป
(5) 26 กิจกรรม/ป ขึ้นไป
5.12 มาตรฐานดานผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
5.12.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะครู
(1) ต่ํากวา 2 กิจกรรม
(2) 2 – 4 กิจกรรม
(3) 5 – 6กิจกรรม
(4) 7 – 8กิจกรรม
(5) 9 กิจกรรม ขึ้นไป
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น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

5.13 มาตรฐานดานมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
5.13.1 จํานวนกิจกรรมดานการมีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
(1) ต่ํากวา 2 กิจกรรม
(2) 2-4 กิจกรรม
(3) 5-6 กิจกรรม
(4) 7-8 กิจกรรม
(5) 9 กิจกรรม ขึ้นไป

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

0.5

1

1

คณะรวมกับคณะครุศาสตรในการ
ผลิตครู และมีจํานวนโปรแกรมนอยกวา
5 โปรแกรม

0.005

0.5

2

5

คณะมีกิจกรรมดานการมีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม จํานวน 16 กิจกรรม ไดแก
1. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัด
โครงการปนน้ําใจจากพี่สูนอง มีกิจกรรม
ปลูกตนไมในปาคืนสมดุลใหกับธรรมชาติ
2. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ทํา
โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนคลองวัด
ไพร ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ เพื่อ
จัดทําแผนแมบทชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน
3. อาจารยสุทธินี จันทรรัตน รวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบคน
เมืองลอง เมืองโบราณ จ.แพร
4. อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิทเปน
กรรมการที่ปรึกษาอนุรักษตนมะมวงวัด
พระฝางสวางคบุรีฯ ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ
5.อาจารยมณฑณ ศรีสุข นํานักศึกษา
แนะนําสถานที่โครงการอนุรักษพันธุสัตว
ปาและแหลงทองเที่ยว ณ คายจังหวัด
ทหารบกอุตรดิตถ
6. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม เปนที่
ปรึกษาและคณะทํางานจัดทําหนังสือ
อุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ
7. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยมและอาจารย
ไพโรจน เผาดีรวมกับมูลนิธิกระจกเงานํา
นักศึกษาชวยผูประสบอุทกภัยตําบลแมพูล

0.025

มนุษย

5.12.2 มีจํานวนโปรแกรมการผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู
(1) มีจํานวนโปรแกรมนอยกวา 5 โปรแกรม
(2) มีจํานวนโปรแกรม 5 – 6 โปรแกรม
(3) มีจํานวนโปรแกรม 7 – 8 โปรแกรม
(4) มีจํานวนโปรแกรม 9 – 10 โปรแกรม
(5) มีจํานวนโปรแกรมมากกวา 10 โปรแกรมขึ้นไป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

สังคม

ศิลป
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ครั้งที่ 1-15
8. คณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย ป 2549
9. อาจารยไพโรจน เผาดีและอาจารย
ปาริชาติ คณะธรรม เปนวิทยากร
กิจกรรมนันทนาการทางการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ อุทยาน
แหงชาติแมจริม จ.นาน
10. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยมรวมประชุม
วางแผนการจัดการแผนแมบทชุมชน ณ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
11. อาจารยไสยเพ็ญ เฉิดเจิม เปน
กรรมการตัดสินการประกวดจัดสวนถาด
งาน มรอ.วิชาการ
12. ผศ.เชาว เพ็ชรราช รวมสงเสริม
อนุรักษแหลงเรียนรูดานมนุษยและ
สิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย
13. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม เปน
วิทยากรโครงการจัดทําแผนชีวิตและ
ขอเสนอการจัดการปจจัยการผลิตภาค
ประชาชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
14. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม นํา
นักศึกษารวมโครงการผลิตพลังงาน
ทดแทนน้ํามันดีเซลจากสบูดําเพื่อลด
ตนทุนการผลิตในการปลูกขาวอินทรีย
ต.ไรออย อ.พิชัย
15.ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบ
ทอด กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ โดย อาจารยมุทิกาญจน
จิวาลักษณ
16. การศึกษาดินแดงบึงทุงกะโลเพื่อใชใน
การผลิตเครื่องปนดินเผาประเภทสโตน
แวร โดยการขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดิน โดย
อาจารยไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

22

2.42

3.20

0.74

44
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( น้ําหนักรอยละ 6.63)
คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ทุ
กโปรแกรม
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะ
หนัก

6.1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
(1) กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลารอยละ 1.55
(2) กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลารอยละ 1.65
(3) กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลารอยละ 1.75
(4) กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลารอยละ 1.85
(5) กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลารอยละ 1.95
6.2 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
6.2.1 มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต
(1) มีนโยบายนําศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
(2) มี (1) + มีแผนการนําศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิต
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิต
(4) มี (3) + มีการติดตามและประเมินการนําศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิต
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียน
การสอน

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

48

49

5

3

5

คณะมีกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 124 กิจกรรม
และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เทากับ 2,613.71 คิดเปนรอยละ 4.74

5

3

3

คณะมีการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต ไดแก
1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดง
งานศิลปกรรมสัญจร ณ จ.อุตรดิตถ แพร
และนาน
2. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา

มนุษย

สังคม

ศิลป

2

4

4

0.226

1

3

และวงปพาทยเครื่องคูบรรเลงงานทําขวัญนาค

3. อ.ปยะนุช เส็งชา อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
อ.ไพโรจน เผาดี อ.ปาริชาติ คณะธรรม
และอ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ เปนวิทยากร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดพระแทนศิลาอาสน
4. อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ อ.มณฑณ
ศรีสุข นํานักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ วศึกษาโบราณสถานเสนทาง
มรดกไทย มรดกโลก ณ จ.พิษณุโลก ,
กําแพงเพชร , สุโขทัย
5. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว นํานักศึกษาถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเขาพรรษา ป 2549 วัดอรัญญิการาม

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.1

0.0068
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6.2.2 มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการ
(1) มีนโยบายนําศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการ
(2) มี (1) + มีแผนการนําศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในบริการวิชาการ
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในบริการวิชาการ
(4) มี (3) + มีการประเมินการนําศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในบริการวิชาการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา และนําไปใช

น้ํา
หนัก

0.226

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
มนุษย

สังคม

ศิลป

1

1

5

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

48

49

1

3

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คณะมีการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นในการบริการวิชาการ ไดแก
1. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
และวงปพาทยเครื่องคูบรรเลงงานทํา
ขวัญนาค
2. อาจารยสุทธินี จันทรรัตน รวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบคน
เมืองลอง เมืองโบราณ จ.แพร
3. อาจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิทเปน
กรรมการที่ปรึกษาอนุรักษตนมะมวงวัด
พระฝางสวางคบุรีฯ ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ
4. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี จัดการ
ประกวดและแขงขันดนตรี ขับรองเพลง
ลูกทุงไทย เทิดพระเกียรตอัครศิลปนองค
คีตราชัน
5. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
รวมบรรเลงวงปพาทย รับเสด็จฯ ณ
โรงเรียนบานหวยใต
6. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดง
งานศิลปกรรมสัญจร ณ จ.อุตรดิตถ แพร
นาน และงานแสดงศิลปะกลุมครูผูสอน
ศิลปะภาคเหนือนิทรรศการปอยครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที6่ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม
7. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
เลนดนตรีไทยทําบุญประเพณีเทศนพระ
มาลัยและเทศนมหาชาติ
8. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นําวงปพ าทย
มอญแสดงงานทําบุญบําเพ็ญกุศล
9. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
และอาจารยผูควบคุมแสดงดนตรีไทย
วงมโหรีงานทําบุญขึ้นบานใหม
10. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
รวมแสดงวงดนตรีโปงลางงานพิธีเท
ทองหลอหลวงพอเชียงแสน

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.0068
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6.2.3 มีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
(1) 1 เรื่อง
(2) 2 เรื่อง
(3) 3 เรื่อง
(4) 4 เรื่อง
(5) 5 เรื่อง

0.226

-

1

2

3

5

คณะมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณา
การศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
1.ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ กรณีอําเภอ
น้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดย ดร.ชัชภูมิ
สีชมพู อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนและกลุมผูยากลําบากใน
พื้นที่อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดย
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม อ.ดวงพร บี่หัตถกุล
อ.รัชนวรรณ ขําประดิษ
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เอื้อตอ
กลุมผูยากลําบากในพื้นที่อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ โดยกระบวนการแบบมี
สวนรวม โดย อ.ชัชภูมิ สีชมพู อ.มณฑล
ศรีสขุ อ.สงกรานต ถุงแกว
4. ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบ
ทอด กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ โดย อาจารยมุทิกาญจน
จิวาลักษณ
5. การศึกษาดินแดงบึงทุงกะโลเพื่อใช
ในการผลิตเครื่องปนดินเผาประเภทสโตน
แวร โดยการขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดิน โดย
อ.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

0.0113

6.2.4 มีการสรางสรรคนวัตกรรม/องคความรูภูมิปญญา
ไทยในเรื่องใหมไปสูสากล
(1) 1 เรื่อง
(2) 2 เรื่อง
(3) 3 เรื่อง
(4) 4 เรื่อง
(5) 5 เรื่อง

0.226

1

1

3

2

1

ปการศึกษา 2549 คณะยังไมมงี าน
สรางสรรคนวัตกรรม/องคความรู
ภูมิปญญาไทยในเรื่องใหมไปสูสากล

0.00226
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6.2.5 มีการเผยแพรองคความรูภูมปิ ญญาไทยใหไปสู
สากล
(1) 1 เรื่อง
(2) 2 เรื่อง
(3) 3 เรื่อง
(4) 4 เรื่อง
(5) 5 เรื่อง
6.3 มีผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
(1) 1 ชิ้นงาน
(2) 2 ชิ้นงาน
(3) 3 ชิ้นงาน
(4) 4 ชิ้นงาน
(5) 5 ชิ้นงาน ขึ้นไป
6.4 คาใชจาย/มูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา
(1) ต่ํากวา 32 บาท/คน/ป
(2) 32 – 33 บาท/คน/ป
(3) 34 – 35 บาท/คน/ป
(4) 36 – 37 บาท/คน/ป
(5) 38 บาท/คน/ป ขึ้นไป
6.5 นโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(1) มีการจัดทํา นโยบาย และแผนงาน ที่เปนลายลักษณ
อักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการเผยแพร นโยบาย และแผนงาน ให
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
(4) มี (3) + มีการประเมิน นโยบาย และแผนงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

0.226

-

1

2

2

1

ปการศึกษา 2549 คณะยังไมมีการ
เผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยให
ไปสูสากล

0.00226

2

-

1

5

5

5

สาขาวิชาศิลปกรรม นําผลงานรวม
แสดงในงานนิทรรศการปอยครูศิลป
แผนดินลานนาครั้งที6่ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหมจํานวน 4 ชิน้ งาน และ
นําผลงานทางศิลปกรรมรวมแสดง
นิทรรศการศิลปะรวมสมัย จํานวน 4 ชิ้น

0.1

1

-

1

1

5

5

คาใชจาย/มูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม เปนเงิน 739,245 บาท
งบดําเนินการ จํานวน 1,770,648 บาท
เปนเงิน 42 บาท/คน/ป

0.05

0.25

-

1

2

4

4

คณะมีการจัดทํา นโยบาย และ
แผนงาน ที่เปนลายลักษณอักษร มี
ผูรับผิดชอบดําเนินงาน มีการเผยแพร
นโยบาย และแผนงาน ใหบุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ

0.01

6.6 โครงการและ/หรือกิจกรรม
(1) มีโครงการและ/หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบาย
และแผนงาน
(2) มี (1) + มีการดําเนินโครงการและ/หรือกิจกรรม อยาง
นอย 80% ของโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ระบุไวใน
แผนงาน
(3) มี (2) + มีการประเมินโครงการและ/หรือกิจกรรม
พรอมจัดทําสรุปและรายงาน
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการดําเนินงานและผลการ
ประเมินใหบุคลากรและสาธารณชนรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

0.25

-

2

5

2

2

คณะมีโครงการและ/หรือ
กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานและมีการดําเนินโครงการและ/
หรือกิจกรรม อยางนอย 80% ของ
โครงการและ/หรือกิจกรรมที่ระบุไวใน
แผนงาน

0.005

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

6.63

2.80

3.40

0.30

48
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ ( น้ําหนักรอยละ 39.75)
คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ทุ
กโปรแกรม
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะ
หนัก

มนุษย

สังคม

ศิลป
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7.1 การพัฒนาสูองคการเรียนรูของสถาบัน
7.1.1 สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศน
ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหาร
จัดการ
(1) สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่
ขับเคลื่อนพันธกิจ
(2) มี (1) + มีนโยบายและแผนปฏิบัติการ
(3) มี (2) + มีการดําเนินการตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินตามแผน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา

0.25

3

3

คณะมีวิสัยทัศนในการดําเนิน
นโยบายและแผนปฏิบัติการ มีการ
ดําเนินการตามแผน

0.0075

7.1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันไดมีการพัฒนาใหเกิดองคการ
เรียนรู (และมีผลการประเมินจากตนสังกัดหรือ
หนวยงานภายนอก )
(1) มหาวิทยาลัย/สถาบันมีนโยบายในการพัฒนาใหเกิด
องคการเรียนรู
(2) มี (1) + มีแผนการพัฒนาใหเกิดองคการเรียนรู
(3) มี (2) + มีการดําเนินการตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินตามแผน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา

0.25

4

5

0.0125

7.1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 0.25
ชาติ
(1) การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ จํานวน 1 โครงการ
(2) การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ จํานวน 2 โครงการ
(3) การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ จํานวน 3 โครงการ
(4) การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ จํานวน 4 โครงการ
(5) การกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ จํานวน 5 โครงการ

1

1

คณะมีนโยบายในการพัฒนาใหเกิด
องคการเรียนรู โดยมีอาจารยในคณะเขา
อบรม ประชุมวิชาการดานตาง ๆ ตาม
สาขาวิชา มีการดําเนินการตามแผน เชน
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม นํานักศึกษา
รวมโครงการผลิตพลังงานทดแทนน้ํามัน
ดีเซลจากสบูดําเพือ่ ลดตนทุนการผลิตใน
การปลูกขาวอินทรีย และการพัฒนาทุน
ชุมชนคลองวัดไพร ต.ไรออย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชน
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
-

0.0025
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48

49

0.25

2

1

-

0.0025

0.25

1

3

มีคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
ความตองการในการใชทรัพยากรดาน
บุคลากรรวมกับหนวยงานภายนอก โดย
การเชิญผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการ
ประจําคณะและเปนวิทยากรชวยสอน
นอกจากนี้คณะไดใหบริการแกหนวยงาน
ภายนอก โดยอาจารยในคณะไดรับเชิญ
เปนวิทยากรไปสอนที่วิทยาลัยพยาบาล
จ.อุตรดิตถ และมีการใชทรัพยากร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมกับ
หนวยงานอื่นภายในสถาบัน และมีผลการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น

0.0075

7.1.6 ความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
0.25
แขงขันไดในระดับสากล
(1) มีนโยบายในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
(2) มี (1) + มีแผนการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
(4) มี (3) + มีการประเมินการใชผลักดันสถาบันให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา และนําไปใชอยาง
ตอเนื่อง

1

1

-

0.0025

มนุษย

7.1.4 มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจโปรงใส และตรวจสอบได
(1) จัดใหมีศูนยประสานราชการใสสะอาดและแผน
กลยุทธ
(2) จัดใหมีระบบในการรับฟง
(3) นําขอมูลที่ไดจากการรองเรียนมาใชในการทบทวน
มาตรการ และ/หรือวางแนวทาง หรือมาตรการเพื่อปอง
กันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการที่กําหนด
(5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทํา
รายงานการประเมินผลสําเร็จของแผน
7.1.5 การใชทรัพยากรรวมกัน
(1) มีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกัน
(2) มี (1) + มีแผนการใชทรัพยากรรวมกัน
(3) มี (2) + มีกิจกรรมการใชทรัพยากรรวมกัน
(4) มี (3) + มีการประเมินการใชทรัพยากรรวมกัน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนา และนําไปใช

สังคม

ศิลป
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5

NA

NA

-

-

1

5

5

อาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
จํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 14.6
ไดแก
1.อาจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมพู รวมประชุม
เชิงปฏิบัติการการกําหนดรูปแบบบูรณา
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับอําเภอ
2. อาจารยมณฑณ ศรีสุขรวมประชุม
สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรม
คุณภาพงานวิจัยและวัฒนธรรม
3.อาจารยวรวุฒิ ทาแกววิทยากรบรรยาย
โครงการเผยแพรผลงานนักศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ณมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
4.หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี นํานักศึกษา
รวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย ม ณฑณ ศรี สุ ข อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารนั ก จั ด การงานวิ จั ย ด า นการ
ทองเที่ยวของจังหวัด ณ ศูนยฝกอบรมงาน
อภิบาลจ.นครปฐม
6. อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม รวม
ประชุมวางแผนการจัดการแผนแมบท

0.05

มนุษย

7.1.7 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(1) ไมมีการเผยแพรสรางความเขาใจและไมมีแผนการ
จัดการความรูของสถาบัน
(2) มีการเผยแพรสรางความเขาใจ และมีแผนการจัด
ความรูของสถาบัน
(3) มีแผน/กิจกรรมดานการจัดการความรูของสถาบันที่
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน พรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบ
(4) มีการดําเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน
(5) มีการนํากระบวนการจัดการความรูเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติของสถาบันและมีขมุ ความรูที่
สนับสนุนใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคน
พัฒนางาน และพัฒนาสถาบันไดอยางตอเนื่อง
7.1.8 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
(1) รอยละ 6
(2) รอยละ 8
(3) รอยละ 10
(4) รอยละ 12
(5) รอยละ 14 ขึ้นไป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

สังคม

ศิลป
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ชุมชน ณ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
7. อาจารยประยงค รื่นณรงค รวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีพมา ณ
วัดไทยวัฒนา จ.ตาก
8.หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม นําผลงาน
รวมแสดงศิลปะกลุมครูผูสอนศิลปะ
ภาคเหนือนิทรรศการปอยครูศิลปแผนดิน
ลานนา ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม
7.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจํา
7.2.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจําใน
ตางประเทศ
(1) นอยกวา 2,000 บาท/คน/ป
(2) 2,001 -3,000 บาท/คน/ป
(3) 3,001 – 4,000 บาท/คน/ป
(4) 4,001 – 5,000 บาท/คน/ป
(5) 5,001 บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.25

5

5

คณะสงบุคลากรไปศึกษาตอ/
อบรม/ดูงานในตางประเทศ โดยใช
งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู
จํานวน 6,252,640 บาท ตออาจารย
ประจํา จํานวน 82 คน เปนเงิน
76,252 บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.0125

7.2.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจําใน
ประเทศ
(1) นอยกวา 2,700 บาท/คน/ป
(2) 2,700-2,799 บาท/คน/ป
(3) 2,800-2,899 บาท/คน/ป
(4) 2,900-2,999 บาท/คน/ป
(5) 3,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.25

5

5

คณะสงบุคลากรไปศึกษาตอ/
อบรม/ดูงานในประเทศ โดยใช
งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู
จํานวน 420,871 บาท ตออาจารยประจํา
จํานวน 82 คน เปนเงิน 5,133
บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.0125

7.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนประจําที่ไดรับการ
พัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพ
(1) นอยกวารอยละ 20
(2) รอยละ 20 ขึ้นไป
(3) รอยละ 30 ขึ้นไป
(4) รอยละ 40 ขึ้นไป
(5) รอยละ 50 ขึ้นไป

0.25

5

5

บุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพ
จํานวน 19 คน จากทั้งหมด 19 คน
คิดเปน รอยละ 100

0.0125
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48

49
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น้ําหนักที่
ไดป 49

7.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการ
1) มีขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2) มี 1 + มีระบบการบริหารจัดการขอมูลและ
ผูรับผิดชอบ
3) มี 2 + มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบการบริหารจัดการขอมูล
4) มี 3 + มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดทํางานประสานกัน
เปนเครือขายของสถาบัน
5) มี 4 + มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอ
7.5 โครงสรางและระบบการบริหาร
(1) มีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับภารกิจหลัก
(3) มี (2) + มีระบบการสรรหาและพัฒนาผูบริหาร
(4) มี (3) + มีการประเมินผูบริหาร
(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงาน
7.6 อํานาจหนาทีแ่ ละขอบขายงาน
(1) มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการกําหนดอํานาจหนาที่และขอบขายงาน
(Job Description) ของแตละตําแหนงอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือกลไกในการติดตามการ
กําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละขอบขายงาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการกําหนดอํานาจหนาที่และ
ขอบขายงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

0.25

5

5

คณะใชระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารและการจัดการ MIS และจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติงาน
บุคลากรบนเว็บไซตของสถาบัน โดยมี
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหทันสมัย
อยูเสมอ

0.0125

0.25

3

3

มีโครงสรางองคกรและโครงสราง
การบริหารงานที่สอดคลองกับภารกิจหลัก
มีระบบการสรรหาและพัฒนาผูบริหาร

0.0075

0.25

3

3

มีนโยบายและแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่เปนลายลักษณอักษร
มีการกําหนดอํานาจหนาที่และขอบขาย
งาน (Job Description) ของแตละ
ตําแหนงอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร

0.0075

7.7 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) มีระบบการสรรหาบุคลากรดานตาง ๆ
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือกลไกในการสรรหา
บุคลากรที่สามารถตรวจสอบได
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือกลไก เพื่อรักษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(4) มี (3) + มีการพิจารณาความดีความชอบอยาง
ยุติธรรมและเปดเผย
(5) มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบการ
คัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

0.25

5

5

มีระบบการสรรหาบุคลากรดาน
ตาง ๆ และมีการนําผลประเมินมา
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร

0.0125
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คณะมีนโยบายใหบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหาร ที่เปนลายลักษณอักษร
และมีสวนรวมในการตัดสินใจในภารกิจที่
สําคัญ

0.0075

1

NA

NA

-

-

0.25

5

5

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)
2,613.71 ตอบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 13,756

0.0125

มนุษย

7.8 ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
(1) มีนโยบายและแผนดานการจัดการระบบขอมูลและ
สารสนเทศ ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนในการดําเนินงานใหบรรลุตาม
นโยบาย
(3) มี (2) + มีหนวยงาน และ/หรือผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบขอมูล
และจัดทําสรุป และ/หรือรายงาน
(5) มี (4) + มีการเผยแพรและนําผลประเมินมาเพื่อใชใน
การปรับปรุงและพัฒนา
7.9 การมีสวนรวมในการบริหาร
(1) มีนโยบายใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร ที่
เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือกลไก เพื่อใหบุคลากรมี
สวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ
(3) มี (2) + บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
ภารกิจที่สําคัญ
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการมีสวนรวมของบุคลากร
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการมีสวนรวม
7.10 ระดับคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
(1) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มี
คุณภาพตามเกณฑ ต่ํากวารอยละ 25
(2) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มี
คุณภาพตามเกณฑ ระหวางรอยละ 25 – 49
(3) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มี
คุณภาพตามเกณฑ ระหวางรอยละ 50 – 74
(4) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มี
คุณภาพตามเกณฑ ระหวางรอยละ 75 – 89
(5) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มี
คุณภาพตามเกณฑ รอยละ 90 ขึ้นไป
7.11 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากร
สายสนับสนุน
(1) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรสายสนับสนุน
รอยละ 3,100
(2) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรสายสนับสนุน
รอยละ 3,400
(3) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรสายสนับสนุน
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รอยละ 3,700
(4) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรสายสนับสนุน
รอยละ 4,000
(5) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากรสายสนับสนุน
รอยละ 4,300
7.12 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงบริหารการ
จัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) รวมปรึกษาหารือกับจังหวัดในการสํารวจปญหาและ
ความตองการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู
(2) รวมมือกับจังหวัดในการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาและความตองการของจังหวัด และเลือกเรื่องที่มี
ความสําคัญในระดับตนๆไปดําเนินการ
(3) มหาวิทยาลัยและจังหวัดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาของแตละสวนราชการ เพื่อให
ความเห็นชอบ
(4) มหาวิทยาลัยดําเนินการตามโครงการ / แผนที่กําหนด
(5) ประเมินผลการดําเนินการ

0.25

2

2

0.005

NA

คณะมีบุคลากรทีร่ วมมือกับจังหวัด
ในการสงเสริมงานบริการวิชาการ ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
เปนกรรมการออกแบบและกอสรางหอคํา
แกว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม รวมเปน
คณะกรรมการเครือขายแผนชีวิตภาค
ประชาชนอุตรดิตถ ,จัดทําแผนแมบท
ชุมชนนํารองเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ,
รวมแกไขปญหาความยากจนพัฒนาสังคม
และสุขภาวะ 12 ตําบล
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย เปน
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ภาค 5
-

7.13 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
คุณภาพบัณฑิตและบทบาทของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(1) ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 65
(2) ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 70
(3) ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 75
(4) ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 80
(5) ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85

8

NA

7.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
(1) จัดใหมีศูนยประสานราชการใสสะอาดและแผนกล
ยุทธ
(2) จัดใหมีระบบในการรับฟง
(3) นําขอมูลที่ไดจากการรองเรียนมาใชในการทบทวน
มาตรการ และ/หรือวางแนวทาง หรือมาตรการเพื่อปอง
กันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ปฏิบัติตามแผนหรือมาตรการที่กําหนด
(5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทํา
รายงานการประเมินผลสําเร็จของแผน

0.25

2

1

-

0.0025

-
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7.15 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ
(1) ต่ํากวารอยละ 10
(2) รอยละ 10 – 20
(3) รอยละ 21 – 30
(4) รอยละ 31 – 40
(5) รอยละ 41 ขึ้นไป

2

NA

NA

-

-

7.16 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(2) มี (1) และ มีการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาและ
จัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละ
หมวด (Category Champion) ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา
(3) มี (2) และมีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความ
พรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง
(4)มี (3) และมีการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(5) มี (4) และมีการจัดทําเอกสารรายงานประเมิน
ความสําเร็จตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสถาบันการศึกษา
7.17 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
(1) มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ/แผนงานการ
ประเมินผลภายในสถาบันการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549
(2) มี (1) และมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษา แลวดําเนินการจัดทํา
Strategy Map ของแตละหนวยงานในสังกัด โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานดังกลาว ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษา พรอมทั้ง
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารระดับตาง ๆ ใน
สถาบันการศึกษา
(3) มี (2) และมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารระดับตาง ๆ ในสถาบันการศึกษา
และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

2.5

NA

NA

-

-

2.5

NA

NA

-

-
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(4) มี (3) และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในระดับผูบริหารของ
สถาบันการศึกษา
(5) มี (4) และมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานใน
ของผูบริหารระดับตาง ๆ ในสถาบันการศึกษา ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ (Motivation)
7.18 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
3
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(1)สถาบันการศึกษามีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส โดยมีชองทางตางๆ ตอไปนี้ อยาง
นอย 5 ชองทาง ไดแก
1. เอกสารสิ่งพิมพ
2. แผนพับ
3. จดหมายขาว
4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ติดประกาศตางๆ
6. เว็บไซต
7. การจัดทําโฆษณา
8. การจัดทําโลโก
9. การจัดนิทรรศการ
10. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อสิ่งพิมพ (Press
release)
11. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศน
12. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ
13. การจัดงานแถลงขาว (Press conference)
14. การจัดทําสื่อเผยแพร (Bill board)
(2)สถาบันการศึกษามีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางนอย 3 ชองทาง ตอไปนี้ ไดแก
1. การจัดใหมีตูรับขอคิดเห็น
2. การจัดใหมีสายดวน
3. การจัดใหมีตูไปรษณียรับเรื่องจากประชาชน
4. การสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน
5. การจัดสัมมนาวิชาการตางๆ
6. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public
Hearing)
7. การจัดใหมีศูนยขอมูล / หองสมุด
8. จัดทําเว็บไซตซึ่งมีชองทางสื่อสารกับประชาชน (Chat
room หรือ Web board)
(3) สถาบันการศึกษามีการนําความคิดเห็นของประชาชน
ไปประกอบการบริหารงาน โดยมี การนําความคิดเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
(4) สถาบันการศึกษามีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน (ทั้ง
ที่ เปนทางการและไมเปนทางการ) โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน มีการจัด
ประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนตน
(5) มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน
7.19 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
5
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง
= NA
= 1.00-1.49

NA

NA
= 1.50-2.49

NA

NA
= 2.50-3.49

-

= 3.50-4.49

-

= 4.50-5.00

-
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ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(1) มีการสรุปผลการศึกษาทบทวนและวิเคราะหระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นยอย
(2) มี (1) และมีแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก 10 ประเด็นยอย
พรอมทั้ง ระบุผูรับผิดชอบและชวงเวลาที่จะดําเนินการ
ในแตละกิจกรรมและระบุผลลัพธของแตละกิจกรรม
อยางชัดเจน
(3) มี (2) และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลว
เสร็จครบถวนและสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว รอยละ 50
(4) มี (2) และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลว
เสร็จครบถวนและสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว รอยละ 75
(5) มี (2) และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ไดแลว
เสร็จครบถวนและสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ที่กําหนดไว รอยละ 90
7.20 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน
0.25
ราชการ (การใชประโยชนของสารสนเทศ)
(1) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรสารสนเทศ
(2) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อบริหารงานภายในองคกร
(3) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(4) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร
(5) มีรายงานประเมินผลความเสี่ยง

7.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1 แปลงและสงขอมูลที่มึความสมบูรณและมี
จํานวนรายการขัอมูลที่ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขั้นตอนที่ 2 มีระบบการตรวจสอบความถูกตองขอมูล
ตามความเปนจริงกอนสง
ขั้นตอนที่ 3 การสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

4

4

คณะใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร
สารสนเทศ บริหารงานภายในองคกร
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร
โดยมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
บนเว็บไซตของคณะ

0.01

5

NA

NA

-

-

5.75

3.20

3.40

0.21
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการเงินและงบประมาณ ( น้ําหนักรอยละ 13.25)
คาเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ทุ
กโปรแกรม
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
น้ํา
วิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะ
หนัก

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

0.5

4

4

คณะมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยขอ
ทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก

0.02

0.5

4

5

มีระบบ และ/หรือ กลไกการ
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก จัดทํา
สรุป และ/หรือ รายงาน การใชจาย
มีการประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํา
สรุป และ/หรือรายงาน

0.025

0.25

1

1

-

0.0025

5

NA

NA

-

-

มนุษย

8.1 การจัดหาแหลงเงิน
(1) มีนโยบายการจัดหาแหลงเงินรายได ที่เปนลาย
ลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนการจัดหาแหลงเงินรายไดจากแหลง
ตาง ๆ
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผน
(4) มี (3) + มีการติดตามประเมินผล จัดทําสรุป และ/
หรือรายงาน และแจงใหบุคลากรทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา
8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
(1) มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือ กลไกการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก
(3) มี (2) + มีการจัดทําสรุป และ/หรือ รายงาน การใช
จาย งบฐานะการเงิน และงบเดือน
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํา
สรุป และ/หรือรายงาน
(5) มี (4) + มีการเผยแพร และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา
8.3 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
(1) ลดคาใชจายไดรอยละ 1
(2) ลดคาใชจายไดรอยละ 2
(3) ลดคาใชจายไดรอยละ 3
(4) ลดคาใชจายไดรอยละ 4
(5) ลดคาใชจายไดรอยละ 5
8.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
(1) ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณ
รายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน) = 1
(2) ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณ
รายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน) = 2
(3) ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณ
รายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน) = 3
(4) ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณ
รายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจาย

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

สังคม

ศิลป
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ลงทุน) = 4
(5) ผลรวมของ (คาคะแนนของรายการงบประมาณ
รายจายลงทุน x น้ําหนักของรายการงบประมาณรายจาย
ลงทุน) = 5
8.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) มีขอมูลในฐานขอมูลการประหยัดไฟฟาและน้ํามัน
ครบถวน
(2) ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดไฟฟาและ
น้ํามัน จัดทําและดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ
ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได
แลวเสร็จครบถวน
(3) ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ไดตั้งแตรอยละ 0 ถึง
รอยละ 5
(4) ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ไดมากกวารอยละ 5 ถึง
รอยละ 10
(5) ประหยัดไฟฟาและน้ํามัน ไดมากกวารอยละ 10 ถึง
รอยละ 15
8.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต
(1)มีการแตงตั้งคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและมีการอบรม
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอหนวย
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(2)มีฐานขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมศูนย
ตนทุน คาใชจายตามเกณฑคงคางทั้งคาใชจายทางตรง
และคาใชจายทางออม และเกณฑการปนสวนคาใชจาย
(3)จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตอยางนอย 6 เดือน
ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
(4)เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2548 และปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ที่จัดทําขึ้นในขั้นตอนที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผล
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ
(5)มีการนําผลการดําเนินงานไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2550

3

NA

NA

-

-

2

NA

NA

-

-
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา
มนุษย

สังคม

ศิลป

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

48

49

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

8.7 ศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ
8.7.1 มูลคาสินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(1) นอยกวา 45,000 บาท/คน/ป
(2) 45,001 – 46,000 บาท/คน/ป
(3 46,001 – 47,000 บาท/คน/ป
(4) 47,001 – 48,000 บาท/คน/ป
(5) 48,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.5

1

1

คณะมีมูลคาสินทรัพยถาวรตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทานอยกวา 45,000
บาท/คน/ป

0.005

8.7.2 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(1) นอยกวา 19,000 บาท/คน/ป
(2) 19,001 – 20,000 บาท/คน/ป
(3 20,001 – 21,000 บาท/คน/ป
(4) 21,001 – 22,000 บาท/คน/ป
(5) 22,001 บาท/คน/ป ขึ้นไป

0.5

1

1

คาใชจายทั้งหมด เปนเงิน
4,649,792 บาท และนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา เทากับ 2,613.71 คิดเปน
1,779 บาท/คน/ป

0.005

8.7.3 คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(1) นอยกวา 400 บาท/คน/ป
(2) 401 – 500 บาท/คน/ป
(3 501 – 600 บาท/คน/ป
(4) 601 – 700 บาท/คน/ป
(5) 701 บาท/คน/ป ขึ้นไป

1

1

1

คาเสื่อมราคา เทากับ 607,165.09
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ
2,613.71 คิดเปน 232.30 บาท/คน/ป

0.01

8.7.4 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับทั้งหมด
(1) รอยละ 1
(2) รอยละ 2
(3) รอยละ 3
(4) รอยละ 4
(5) รอยละ 5

2

1

1

-

0.02

5.25

1.86

2.00

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

0.088
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มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ ( น้ําหนักรอยละ 9.95)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

9.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
9.1.1 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และชุมชนมีสวน
รวม
(1) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(2) มี (1) + มีกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
(3) มี (2) + มีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(4) มี (3) + มีการเผยแพรการประเมินคุณภาพภายใน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
9.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ
ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป
(1) มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
(2) มี (1) + มีระบบการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ
ภายใน
(3) มี (2) + มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
(4) มี (3) + มีการนําการประเมินคุณภาพภายในไปใช
(5) มี (4) + มีการเผยแพรการประเมินคุณภาพภายใน
9.1.3 มีกลไกการประกันคุณภาพของสถาบัน ดานระบบ
โครงสรางการบริหารดานบุคลากร และดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(1) มีกลไกการประกันคุณภาพดานระบบโครงสรางการ
บริหาร
(2) มี (1) + มีกลไกการประกันคุณภาพดานบุคลากร
(3) มี (2) + มีกลไกการประกันคุณภาพดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(4) มี (3) + มีการประเมินกลไกการประกันคุณภาพของ
สถาบัน ดานระบบโครงสรางการบริหารดานบุคลากร
และดานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

3

4

5

คณะมีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน มีกิจกรรม การประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน รวมถึงเผยแพร
การประเมินคุณภาพภายใน บนเว็บไซต
รวมถึงนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

0.05

3

4

3

5

คณะมีระบบการตรวจติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป มีการปรับปรุงพัฒนาการ
ประเมินนําไปใช และเผยแพรการประเมิน
คุณภาพภายใน

0.05

3

4

3

3

คณะมีกลไกการประกันคุณภาพ
ดานระบบโครงสรางการบริหารดาน
บุคลากร ดานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

0.03

มนุษย

สังคม

ศิลป

1

4

5

1

2

1

1
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

9.1.4 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเทียบระดับ ( Benchmarking )
(1) มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานการคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานการบริหารจัด
การศึกษา
(3) มี (2) + มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานผลผลิต
(4) มี (3) + มีการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงพัฒนาและนําไปใช

น้ํา
หนัก

ผลการประเมิน
ตนเอง โปรแกรม
วิชา

คาเฉลี่ยของ
ทุกโปรแกรม
วิชา
คณะ

ผลการดําเนินงานคณะ
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

4

4

4

-

0.04

2

4

5

5

คณะมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอสภามหาวิทยาลัย/สภา
สถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง
สาธารณชน และมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปใชปรับปรุงและพัฒนา

0.05

3

4

3

5

5

มีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในดานการบริหาร มีการประเมิน
คุณภาพภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และมีการเผยแพรผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และนํามาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร

0.05

3

4

4

4

5

คณะมีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพ
ภายในของทุกหนวยงานยอย อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง มีการเผยแพรผลการประเมิน

0.045

มนุษย

สังคม

ศิลป

1

3

3

1

2

1

0.895

9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.2.1 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง
สาธารณชน
(1) มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) มี (2) + มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ตอสาธารณชน
(4) มี (3) + มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงและพัฒนา
(5) มี (4) + มีการนําผลไปใช
9.2.2 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
(1) มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในดานการ
บริหาร
(2) มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน ดานบริหาร
(3) มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในอยางนอยปละ
1 ครั้ง
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพภายใน
(5) มี (4) + มีการนํามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร
9.3 การประกันคุณภาพภายใน
(1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
(2) มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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(3) มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในของทุก
หนวยงานยอย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ
(5) มี (4) + มีการนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงาน
0.895
9.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
(1) มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออํานวยตอ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก
(2) มี (1) + มีความพรอมรับการตรวจประเมินจาก
ภายนอกหนวยงาน
(3) มี (2) + มีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพทางกายภาพ
และสิ่งแวดลอมในทางที่ดีขึ้น
(4) มี (3) + มีการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
(5) มี (4) + บุคลากรสวนใหญมีจิตสํานึกเรื่อง “คุณภาพ”
และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
9.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบการ
2.16
ประกันคุณภาพภายใน
1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร
งบประมาณและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน
เชน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ อาทิเชน
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพคณะบุคคล
หรือหนวยงานที่ รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู
มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกัน
คุณภาพ
2) มี(1) + บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในและใหความ
รวมมือ
3) มี(2) + มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง เชน การ
ดําเนินการ/การติดตามตามคูมือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและเกณฑ การประกันคุณภาพ การดําเนินการ
ตามแผนงานการประกันคุณภาพ แตการดําเนินการน
อยกวารอยละ 70
4) มี(3) + มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องและ
ดําเนินการไดครบรอยละ 100
5) มี(4) + มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49
7.79
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ตอผูเกี่ยวของ และนําผลที่ไดไปปรับปรุง
พัฒนามาใชเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงาน

3

2

4

4

5

-

-

-

NA

NA

4.00

4.63

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

คณะมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เอื้ออํานวยตอการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดย
หนวยงานภายนอก มีการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก

= 2.50-3.49

-

0.045

-

0.36
= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน

4

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.04

5
4

0.05
0.04

4.33

0.13

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

2.1 รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป (รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ )
2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต
2.3 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาทั้งหมด
2.5 จํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
2.6 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.7 รอยละของโปรแกรมที่ไดมาตรฐานตอโปรแกรม
ทั้งหมด
2.8 การใชและการประเมินโปรแกรม

4

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.08

5

0.025

1

0.0025

NA

-

5

0.05

1

0.01

5

0.05

3

0.03

รวม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ
2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
2.12.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
2.12.3 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย
2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of Ethics )
2.15 ประสิทธิผลของการเรียนรู
2.15.1 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
2.16 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2.17 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
2.19 อาจารย
2.20 กระบวนการเรียนการสอน
2.21 นักศึกษา
2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.23 ปจจัยเกื้อหนุน

5

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.05

3

0.06

NA

-

3

0.03

5

0.05

1

0.01

5

0.05

5

0.05

4

0.04

5

0.05

1

0.01

2
5
4
4
3

0.02
0.05
0.08
0.08
0.03

3.59

0.91

รวม
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มาตรฐานที่ 3
การพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด

3
3
3

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.06
0.03
0.06

3.00

0.15

ประเมินตนเอง
3

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.045

5
3

0.075
0.03

3

0.03

2

0.04

5

0.05

5

0.1

2

0.04

NA

-

4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา

5

0.1

5

0.1

4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย

2

0.02

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

รวม

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการวิจัย ชัดเจน
4.2 แหลงทุนวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
4.4เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารย
ประจํา
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา

ประเมินตนเอง
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4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการวิจัย ใน refereed joumal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตออาจารยประจํา
4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารยประจํา

ประเมินตนเอง
1

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02

2

0.017

รวม

3.30

0.67

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก

5

0.1

5

0.1

NA

-

5

0.1

1

0.01

5

0.05

5

0.05

มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานดานการ
บริการวิชาการสู
ทองถิ่นและสังคม

5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
5.1.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
5.1.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอ
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติในวงกวางตอจํานวนอาจารย
ประจํา
5.1.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบัน
5.1.4 จํานวนอาจารยที่เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติตอ
อาจารยประจํา
5.1.5 จํานวนอาจารยในการเปนกรรมการวิทยานิพนธ
เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
5.2 คาใชจาย/มูลคาของมหาวิทยาลัย/สถาบันในการ
บริการวิชาการเพื่อสังคมตออาจารยประจํา
5.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
5.4 ประสิทธิผลและประโยชนของการใหบริการวิชาการ
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ประเมินตนเอง

5.4.1การมีบทบาทที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางวิชาการ
และวิชาชีพตอสาธารณะ การเปนที่พึ่งทางวิชาการ การ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศ
5.4.2 การคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมของหลักสูตรและ
บริการที่จัดขึ้น
5.4.3 มีงานบริการวิชาการที่ใชองคความรูจากการพัฒนา
โปรแกรมและการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม
5.4.4 ผลของการบริการวิชาการตอการพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู รวมทั้งความมั่นคงและความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
5.5 การเปนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
5.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการในนาม
สถาบันตออาจารยประจํา
5.7 นโยบาย และแผนงาน
5.8 โครงการและ/หรือกิจกรรม
5.9 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมใน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
5.10 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของ
สวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
ผลผลิตที่ 1 การผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรฯ

3

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.03

5

0.05

5

0.05

1

0.01

3

0.03

5

0.05

3
4
1

0.015
0.02
0.0025

NA

-

5.10.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
5.10.2 จํานวนนักศึกษารับเขา
5.10.3 จํานวนนักศึกษาคงอยู
ผลผลิตที่ 2 การเพิ่มความเข็งแกรงทางวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.10.4 จํานวนผูบริหารที่เขารับการพัฒนา
5.10.5 จํานวนครูที่ไมมีวุฒิทางการศึกษาที่เขารับการ
พัฒนา ... คน
ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

NA
NA
NA

-

NA
NA

-

5.10.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับบริการ

NA

-
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5.10.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 570 คน
5.10.8 จํานวนนักศึกษารับเขา 416 คน
5.10.9 จํานวนนักศึกษาคงอยู 1,223 คน
ผลผลิตที่ 5 การใหบริการวิชาการ
5.10.10 จํานวนโครงการ 1 โครงการ
ผลผลิตที่ 6 การสงเสริมความเขมแข็งทุนทางสังคมและ
ทุนทางวัฒนธรรม
5.10.11 จํานวนโครงการ 1 โครงการ
5.11 มาตรฐานดานปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี
5.11.1 จํานวนกิจกรรมปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ และนานาชาติ
5.12 มาตรฐานดานผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
5.12.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะครู
5.12.2 มีจํานวนโปรแกรมการผลิตครูและสงเสริม
วิทยฐานะครู
5.13 มาตรฐานดานมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเจริญกาวหนา
อยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
5.13.1 จํานวนกิจกรรมดานการมีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

รวม

ประเมินตนเอง
1
1
2

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.0025
0.0025
0.005

5

0.0125

5

0.0125

1

0.01

1
1

0.01
0.005

5

0.025

3.25

0.75
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ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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ประเมินตนเอง

6.1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา
6.2 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
6.2.1 มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต
6.2.2 มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการ
6.2.3 มีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
6.2.4 มีการสรางสรรคนวัตกรรม/องคความรูภูมิปญญา
ไทยในเรื่องใหมไปสูสากล
6.2.5 มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทยใหไปสู
สากล
6.3 มีผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
6.4 คาใชจาย/มูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
6.5 นโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.6 โครงการและ/หรือกิจกรรม

5

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.1

3

0.0068

3

0.0068

5

0.0113

1

0.00226

1

0.00226

5

0.1

5

0.05

4

0.01

2

0.005

3.40

0.30

รวม

71
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
7.1 การพัฒนาสูองคการเรียนรูของสถาบัน
7.1.1 สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่
ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการ
7.1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันไดมีการพัฒนาใหเกิดองคการ
เรียนรู (และมีผลการประเมินจากตนสังกัดหรือหนวยงาน
ภายนอก )
7.1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ
7.1.4 มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ
โปรงใส และตรวจสอบได
7.1.5 การใชทรัพยากรรวมกัน
7.1.6 ความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
7.1.7 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
7.1.8 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ
7.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจํา
7.2.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจําในตางประเทศ
7.2.2 งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพตออาจารยประจําในประเทศ
7.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนประจําที่ไดรับการ
พัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพ
7.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการ
7.5 โครงสรางและระบบการบริหาร
7.6 อํานาจหนาที่และขอบขายงาน
7.7 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
7.8 ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
7.9 การมีสวนรวมในการบริหาร

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก

3

0.0075

5

0.0125

1

0.0025

1

0.0025

3
1

0.0075
0.0025

NA

-

5

0.05

5

0.0125

5

0.0125

5

0.0125

5

0.0125

3
3
5
3
3

0.0075
0.0075
0.0125
0.0075
0.0075
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มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

7.10 ระดับคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
7.11 รอยละของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอบุคลากร
สายสนับสนุน
7.12 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงบริหารการจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
7.13 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
คุณภาพบัณฑิตและบทบาทของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
7.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.15 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ
7.16 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7.17 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
7.18 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
7.19 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7.20 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน
ราชการ (การใชประโยชนของสารสนเทศ )
7.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร

NA

คะแนนถวง
น้ําหนัก
-

5

0.0125

2

0.005

NA

-

1

0.0025

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

4

0.01

NA

-

3.40

0.21

รวม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานดาน
การเงินและ
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

8.1 การจัดหาแหลงเงิน
8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
8.3 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
8.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
8.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต
8.7 ศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ
8.7.1 มูลคาสินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
8.7.2 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
8.7.3 คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
8.7.4 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับทั้งหมด

4
5
1
NA

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02
0.025
0.0025
-

NA

-

NA

-

1
1
1
1

0.005
0.005
0.01
0.02

2.00

0.088

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก

5

0.05

5

0.05

3

0.03

รวม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานดานการ
ประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัด
9.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
9.1.1 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และชุมชนมีสวน
รวม
9.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ
ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
9.1.3 มีกลไกการประกันคุณภาพของสถาบัน ดานระบบ
โครงสรางการบริหารดานบุคลากร และดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานดานการ
ประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

9.1.4 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเทียบระดับ ( Benchmarking )
9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.2.1 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง
สาธารณชน
9.2.2 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
9.3 การประกันคุณภาพภายใน
9.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

4

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.04

5

0.05

5

0.05

5
5
NA

0.045
0.045
-

4.63

0.36

รวม

สรุปผลการประเมินตนเอง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

รวม

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

3

3

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
-

22
3
13
24
10
20
7
8

17
3
8
15
7
15
2
8

5
5
9
3
5
5
-

110

78

32

75

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

รวม

ผลการประเมิน
คะแนนถวง
ผลคะแนน
น้ําหนัก

4.33

0.13

3.59
3.00
3.30
3.25
3.40
3.40
2.00
4.63

0.91
0.15
0.67
0.75
0.30
0.21
0.088
0.36
3.57

สรุปผลการประเมินของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับดี ผลการจัด
การศึกษาไดมาตรฐานนําไปสูการรับรองมาตรฐาน
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รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1
ขอมูลพื้นฐาน ป 2549
1.2
แผนปฏิบัติราชการ ป 2550
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายงานวิจัยติดตามผลบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547-2548
2.1 – 2.2
2.5
สรุปจํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ/ขาวบัวผอง
2.9
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ( คา FTES )
2.10
จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรฯ
2.12.1
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
2.12.2
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
2.13
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน/ รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน
2.15.1
ตัวอยางแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.16
ผลประเมินการสอน/ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน ภาคเรียนที่ 2/2549
2.18
คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร คณะมนุษยศาสตรฯ
2.19
คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตรฯ ภาคเรียนที่ 2/2549
2.20
แผนการสอนและผลประเมินการสอนของอาจารย
2.21
เกณฑการรับและคัดเลือกนักศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.1
สรุปกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2549
3.2
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2549
3.3
โครงการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2549
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.3
อาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน
4.4
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
4.5
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
4.6
อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
4.7
อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
4.8
อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
4.10
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนระดับทองถิ่น
4.11
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.1.1
สรุปกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2549
5.1.2
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
5.1.4
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ระดับชาติ
5.2
คาใชจาย/มูลคาในการบริการวิชาการเพื่อสังคม
5.6
รายรับในการใหบริการวิชาการ
5.7
รายงานผลการดําเนินงาน ป 2549
5.10.7 - 5.10.9
จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ป 2546 – 2549
5.12.1
กิจกรรมที่สงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
6.1
สรุปกิจกรรมอนุรักษ สรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
6.2.3
งานวิจัยที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ปงบประมาณ 2550
6.3
ผลงานพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
6.4
คาใชจาย/มูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7.1.2
การพัฒนาทุนชุมชนคลองวัดไพรโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
7.1.5
การใชทรัพยากรรวมกัน
7.2.1
งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรในตางประเทศ
7.2.2
งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรในประเทศ
7.3
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
7.20
แผนการดําเนินงานที่ดีตามมาตรฐานการจัดการเรียนการศึกษา การพัฒนาระบบฐานขอมูล
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการเงินและงบประมาณ
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
8.7.3
คาเสื่อมราคา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
9.1.1
รายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ปงบประมาณ 2549
9.1.2
บันทึกขอความติดตามความกาวหนาการประเมินคุณภาพภายใน
9.1.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรฯ/คณะกรรมการการจัดการความรู
9.2.1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชา
9.2.2
รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2549
9.3 – 9.4
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรสาขาวิชา/ระดับโปรแกรมวิชา ปการศึกษา 2549
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คณะผูจัดทํา
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิชาการ
3. รองคณบดีฝายบริหาร
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการ
6. ประธานโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
7. ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
8. ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
9. ผูประสานงานหลักสูตรทุกสาขาวิชา
10. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี
11. นางสาวนุชนาฏ นิรันตรกูล
12. นางสาวนันทนีย นุราช

.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา
ประวัติ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปดสอน
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตร
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงาน
โครงสรางระบบประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในคณะที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ

1
2
4
4
4
4
5
8
9
10
12
15
16
17
17
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3
คณะผูจัดทํา

สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเอง

18
19
28
29
35
44
48
58
61
64
78
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รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549
( 1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550 )

82

คํานํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา โปรแกรมวิชาและระดับคณะ ตามนโยบายการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ใชในการประเมินตนเองมี 9 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและแผนดําเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 4 ดานการวิจัย มาตรฐานที่ 5 ดานการบริการ
วิชาการสูทองถิ่นและสังคม มาตรฐานที่ 6 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 7
ดานการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 8 ดานการเงินและงบประมาณ และมาตรฐานที่ 9
ดานการประกันคุณภาพ

(ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พฤษภาคม 2550

