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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชา.สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารัก ษศาสตรไดรับผิด ชอบการสอนวิชาการใช
หองสมุดซึ่งเดิมใชรหัส บร.1 ตอมาไดใชรหัสบรรณ 1 ในระดับ ป.กศ.และบรรณ 101 ในระดับ
ป.กศ.สูง และปริญญาตรีรหัส 16330101 (สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา) 2(1-2)
ในปพ.ศ.2517 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯไดเปดสอนใน ระดับ ป.กศ.สูง วิชาโท ภาค
ปกติ มีอาจารย 4 ทาน รับผิดชอบในการสอนตอมา ในปพ.ศ.2519 ภาควิชาไดเปดสอนวิชาเอกใน
ระดับ ป.กศ.สูง รุนแรกทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา 2 กลุม จํานวน 82 คน และดําเนินการสอน
จนถึงป พ.ศ.2524
ในปพ.ศ.2523 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯไดเปดสอนระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา
โดยรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา 2 กลุม จํานวน 57 คน
การสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯ ระดับปริญ ญาตรี ศศ.บ. สําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ เ ริ่ ม เป น ครั้ ง แรก ในป พ.ศ.2532 ในระยะเวลาเดี ย วกั น ก็ ไ ด ทํ า การสอนสาขา
บรรณารัก ษศาสตรฯ ทั้งวิชาเอกและวิชาโทตามหลัก สูต รอนุปริญญาและหลัก สูต รครุศาสตร
บัณ ฑิต อีก หลายกลุม ในปพ.ศ.2523 ไดเปดสอนวิชาบรรณารัก ษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
รับผิด ชอบการสอนระดับปริญญาตรี ศศ.บ จนถึงป 2538 โปรแกรมวิช าไดพัฒ นาหลัก สูต ร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรขึ้นใหม มีการเปลี่ยนโครงสรางของโปรแกรม
วิชาฯ มาเปน หลัก สูตรสาขา ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย และเริ่มเปดใชหลักสูต รใหมในป
การศึกษา 1/2549 เปนตนมา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรเปน
หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มี
ความสามารถในการแกปญหา การเรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษาวิจัย มีคุณธรรม และรับผิดชอบ
ตอสังคม
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วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีความรอบรูดานทักษะวิชาชีพและทักษะการใช
ภาษาตางประเทศและสารสนเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดีและใหบริการ
สารสนเทศแกสังคม ยุคสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. มุงผลิตบัณฑิตดานสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มีความรูแบบ
สหวิทยาการ
2. มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองคความรูทางดานทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศและสารสนเทศ
3. มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยและกีฬา พัฒนาวิชาการที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและทองถิ่น
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ใหมีความรู ทักษะ
ประสบการณ และคุณธรรม สนองตอบตอความตองการตลาดแรงงานและทองถิ่น
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรสามารถ
ประกอบวิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และจัดการสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความตองการขององคกรในทองถิ่นและประเทศได
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มีคุณคา
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ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. สงเสริมใหบุคลากรของสาขาวิชาศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศใน
กระบวนการผลิตตั้งแตปจจัยนําเขาจนถึงปจจัยนําออก
3. สงเสริมนักศึกษาใหเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรมนักศึกษาในการ
พัฒนาดานรางกาย อารมณสังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับทองถิ่นและสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
4. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
5. ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพของหนวยงาน โดยมุงประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกแผนงานตามภารกิจ
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แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
คณบดี

รองคณบดี

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผอ.สํานักงานคณบดี

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

คณะกรรมการบริการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
สํานักมาตรฐานการศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชา...ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
1. เขียนคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกภาคเรียน (กพร.)
2. การประเมินการสอนทุกภาคเรียน
3. จัดทํา SAR ปละ 2 ครั้ง
4. ตรวจเยี่ยมภายในคณะ
5. รายงานผลการจัดศึกษาทุกภาคเรียน
6. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและทําคูมือ
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
นโยบายขอ1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานการสงเสริม
การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
แนวทางดําเนินการ
1.1. พัฒนาการเรียนการสอนมีเนนกระบวนหาความรู การคิดการวิเคราะห การปฏิบัติการ
ภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐาน
1.2. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
1.3. รายงานผลการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตอคณะทุกสิ้นปการศึกษา
นโยบายขอ 2 พัฒนากลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชา
แนวทางดําเนินการ
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อ
ทําหนาที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดหลักการและ
แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
2.2 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายขอ3 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมุงเนนคุณภาพบัณฑิต
และการบริหารจัดการ
แนวทางการดําเนินการ
มีการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
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มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกภาคเรียน
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาตางๆ
ปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
มีการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
นโยบายขอ 4 รวมมือระหวางหลักสูตรสาขาวิชากับคณะในกิจกรรมประกันคุณภาพ
แนวทางการดําเนินการ
4.1 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพของคณะตรวจสอบ ดูแลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 ใหความรวมมือกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลและกลไกการประกัน
คุณภาพ
นโยบายขอ 5 ใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะมาเผยแพรตอสังคม
แนวทางดําเนินการ
ใหความรวมมือจัดทําขอมูลขาวสารและผลงาน เพื่อเผยแพรใหนักเรียน นักศึกษาและ
ผูปกครองในทองถิ่นใชประกอบการพิจารณาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองในทองถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการประจํา
คณะ
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ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1
จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
4
อาจารยประจําตามสัญญา

2
6

ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ขาราชการครู
4
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

รวม

-

1
-

-

1
-

4
2
-

-

5

-

1

6

9
ตารางที่ 3
จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
รองศาสตราจารยปญญา
สุขแสน
1
1
ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
1
1
รวม

1

1

-

2

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอน
ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 31 วิชาเอก
ตารางที่ 5
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2548 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
2 3 5
4 4 1 7 8 2 18 20
37
รวม

5

4

8

20

37

10
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณ 2549
คาตอบแทน
3,400
คาใชสอย
3,100
คาวัสดุ
6,000
คาใชจายอื่นๆ
4,000
คาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
16,500
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทัง้ หมดของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
อาคาร

รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

-

-

1
1

-

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

-

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน
กลองถายรูป
1
วิทยุเทป
1
เครื่องรับโทรทัศนสี
1
เครื่องเลนวิดีทัศน
1
เครื่องสแกนเนอร
1

11
วัสดุ/ครุภัณฑ
เครื่องพิมพ
เครื่องปรับอากาศ
ตูเหล็ก 10 ลิ้นชัก
ตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก
ตูเหล็ก 2 ตอน กระจกบานเลื่อน
ชัน้ วางของมีลอเลื่อน
โตะฝกไมสัก
โตะวางคอมพิวเตอร
โตะเอนกประสงค
เกาอี้โตะทํางาน
พัดลมติดผนัง
พัดลมดูดอากาศ
ชั้นวางของ

จํานวน
2
1
1
4
4
1
3
3
1
2
2
1
1

12

สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 3)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
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 กลไกที่เอื้อใหเกิดการ
ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
(1) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(3) มี (2) + มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและ
บุคลากรสวนใหญทราบ
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
(5) มี (4) + บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ภารกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไป
ปฏิบัติ
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
(1) มีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน ที่
เปนลายลักษณอักษร
(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

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

3

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

1

หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน สอดคลอง
กันและสอดคลองกับภารกิจหลัก มีการเผยแพรใหบุคลากร
นักศึกษาและสาธารณชนไดทราบ และมีระบบ และ/หรือ กลไกที่
เอื้อใหเกิดการปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ
จุดออน จุดเดน
มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธ
กิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรมีแผนการดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและบุคลากร
สวนใหญทราบ มีการดําเนินงานตามแผนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่
กําหนด และบุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ เพื่อ
ปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไปปฏิบัติ
จุดออน
จุดเดน
ดําเนินงานตามภารกิจหลักอยางมีระบบ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรมีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน ที่เปน
ลายลักษณอักษร มีหนวยงาน ผูรับผิดชอบ และปจจัยในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และจัดทําสรุป
รายงานเปนระยะๆ มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบและมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา
จุดออน
จุดเดน
มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

0.05

5

0.05

4

0.04

4.66

0.14

= 4.50-5.00

13
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (น้ําหนักรอยละ 30.50)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
2.1 รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป (รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ )
(1) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 86
(2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 88
(3) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 90
(4) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 92
(5) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือน รอยละ 94 ขึ้นไป

2

2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 0.50
ผูใชบัณฑิต
(1) ระดับความพึงพอใจนอยกวาหรือเทากับรอยละ 65
(2) ระดับความพึงพอใจรอยละ 66 - 70
(3) ระดับความพึงพอใจรอยละ 71 - 75
(4) ระดับความพึงพอใจรอยละ 76 - 80
(5) ระดับความพึงพอใจรอยละ 81 ขึ้นไป
2.3 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเทียบเทาทั้งหมด
(1) ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 6
(2) รอยละ 8
(3) รอยละ 10
(4) รอยละ 12
(5) รอยละ 14 ขึ้นไป
2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

0.25

0

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไดทําวิจัยการไดงานของบัณฑิตภายใน
1 ปที่จบการศึกษาพบวารอยละของการไดงาน มากกวารอยละ 88.89
จุดออน
จุดเดน
รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป มากกวารอยละ 88.89
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไดทําการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตพบวา ระดับความพึงพอใจของนายจางอยูในระดับมาก
จุดออน
จุดเดน
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาฯไมไดผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรควรพัฒนาศักยภาพอาจารย และขยายเปดระดับ
ปริญญาโทตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไมไดผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรควรพัฒนาศักยภาพอาจารย และขยายเปดระดับ
ปริญญาเอกตอไป

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

0.1

5

0.025

1

0.0025

NA

-

= 4.50-5.00

14
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

หลักสูตรสาขาฯยังไมมีนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
จุดออน
- ผลงานวิชาการของบัณฑิตยังไมเปนที่ยอมรับระดับชาติ
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาฯ ยังไมเปดสอนระดับปริญญาโท
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

1

0.01

1

1

0.01

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

2.5 จํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอืน่ ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5
2.6 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5
2.7 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 31
(2) รอยละ 31-40
(3) รอยละ 41-50
(4) รอยละ 51-60
(5) มากกวารอยละ 60

1

1

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ยังไมไดทําวิจัยตรวจสอบมาตรฐาน
หลักสูตรทั้งหมด ทําใหไมทราบมาตรฐานหลักสูตร
จุดออน
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรทําวิจัยประเมินหลักสูตรดานสารสนเทศศาสตรฯ

5

5

0.05

2.8 การใชและการประเมินหลักสูตร
(1) หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
และมาตรฐานองคกรวิชาชีพ (แลวแตกรณี)
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมายของมหาวิทยาลัย
(3) มี (2) + มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูใชบัณฑิต ทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษาตาม
หลักสูตร
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลประเมิน

1

มีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มาตรฐานองคกรวิชาชีพ สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต ทุกๆ หนึ่งรอบการศึกษา
ตามหลักสูตร มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามผลประเมิน
จุดออน
- ยังไมมีการประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมมีตามหลักสูตรใหม
จุดเดน
-หลักสูตรสาขาไดประเมินหลักสูตรสาขาบรรณารักษศาสตรฯเพื่อ
นําไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ-

4

5

0.05

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

หมายเหตุ ยังไมมีการประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมมีบัณฑิตหลักสูตรใหม

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 19 : 1
(2) อยูระหวา 19:1 – 24:1
(3) อยูระหวา 25:1 – 30:1
(4) อยูระหวา 31:1 – 35:1
(5) มากกวา 35:1

1

2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา
(1) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา นอยกวารอยละ
14
(2) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 14-20
(3) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 21-27
(4) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 28-34
(5) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 35 ขึ้น
ไป

2

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรสาขามีการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาเทียบเทาคาปกติจํานวนอาจารยประจําต่ํากวา 1:3.28 คาปกติ
FTES ระดับปกติสาขามนุษยศาสตรเทากับ 1 : 25 และคํานวณได
1: 3.28 ซึ่งไดมาจากการหาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหารดวยจํานวนหนวยกิตที่เรียนเต็มเวลา
ในหนึ่งปการศึกษา (36) แลวหารดวยจํานวนอาจารย 6 คน ไดเทากับ
1 : 3.28
จุดออน
จํานวนนักศึกษามีปริมาณนอยลง
จุดเดน
- การจัดกระบวนการเรียนสามารถเขาถึงนักศึกษาไดงายและใกลชิด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- มีการประชาสัมพันธรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวน
อาจารยประจํา รอยละ 14.20
จุดออน
- ไมมีอาจารยในหลักสูตรสาขาที่เรียนจบระดับปริญญาเอก
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- สถาบันควรพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเรียนระดับปริญญาเอก
- ลดภาระงานสอนอาจารย

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

0.05

1

= 4.50-5.00

0.02
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2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งใน
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

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชว ยศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5
(2) รอยละ 6 - 10
(3) รอยละ 11 - 15
(4) รอยละ 16 - 20
(5) มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป
2.12.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรอง
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

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

รอยละของอาจารยประจําในหลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ตอจํานวน
อาจารย
จุดออน - มีอาจารยที่ไดตําแหนงวิชาการยังมีสัดสวนนอยอยู
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการเพิ่ม
รอยละของอาจารยประจําในหลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 16.67 ตอจํานวนอาจารย
จุดออน
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่ดํารงต่ําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน คิด
เปนรอยละ 16.67 ตอจํานวนอาจารย
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการเพิ่ม
รอยละของอาจารยประจําในหลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่ดํารงต่ํา
แหนงศาสตราจารย นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.5 ตอจํานวน
อาจารย
จุดออน จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการเพิ่ม

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

NA

2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

4

0.04

5

0.05

1

0.01

= 4.50-5.00
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2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of
Ethics )
(1) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ นอยกวารอยละ 96
(2) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 97
(3) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 98
(4) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 99
(5) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 100
2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Profession Ethics)
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) และมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) มี (2) และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
(4) มี (3) และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุง
จรรยาบรรณใหทันสมัย
(5) มี (4) และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การกระทําผิดจรรยาบรรณมาใชวางแผนปองกันหรือ
แนวทางแกไข
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

รอยละของอาจารยในหลักสูตรสาขาไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณคิดเปนรอยละ 100
จุดออน
จุดเดน
- ไมมีหลักฐานการถูกสอบ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรพัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะในวิชาชีพครูใหมากขึ้น

4

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

0.05

NA

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2.15 ประสิทธิผลของการเรียนรู
2.15.1 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง
1) มีการวางแผนหรือนโยบายระดับสถาบันการศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริม
การสรางประสบการณจริง และมีกลไกสนับสนุนในดาน
การจัดอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผล และการสนับสนุนเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ ที่สงเสริมการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) มี 1 + มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางทั่วถึงทุกคณะวิชา
3) มี 2 + มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการพัฒนา
อยางชัดเจน
4) มี 3 + มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/
สถานศึกษาอื่น
5) มี 4 + มีระบบการประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมิน

1

หลักสูตรสาขาวิชาฯ มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการปฎิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/สถานศึกษาอื่น และมีระบบการ
ประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
จุดออน
จุดเดน
- กิจกรรมพัฒนา/อบรม/กิจกรรมศึกษาดูงาน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรมีแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

5

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

5

0.05

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

อาจารยทุกคนในสาขาวิชาฯไดรับความพึงพอใจหลักสูตร
สาขาไดมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยโดยใหนักศึกษา
เปนผูประเมินทุกรายวิชา พบวาผลการประเมินอยูในระหวาง 4.505.00
จุดออน
จุดเดน
- คุณภาพการสอนของอาจารยอยูในเกณฑระดับดีมาก
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไดมีการจัดกิจกรรมประจําปการศึกษา
พบวารายชื่อนักศึกษา ที่รวมโครงการตางๆ มากกวารอยละ 70 ขึ้น
ไป
จุดออน จุดเดน - นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่ไดทํา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

0.05

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง
= NA
= 1.00-1.49
มาตรฐานที
่ 2 มาตรฐานด
านการเรียนการสอน
(ตอ)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
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

1

2.19 อาจารย
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย
(2) มี (1) + มีการกําหนดและติดตามประเมินภาระ
งานของอาจารย
(3) มี (2) + มีสัดสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(4) มี (3) + มีสัดสวนวุฒิของอาจารยประจํา ตรี : โท :
เอก สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(5) มี (4) + มีสัดสวนของอาจารยประจํา อ. : ผศ. :
รศ. : ศ. สอดคลองกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1

2.20 กระบวนการเรียนการสอน
(1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
(2) มี (1) + มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา
(3) มี (2) + มีแผนการสอน และมีการดําเนินการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง
(4) มี (3) + มีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นิสิต
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผล
ประเมิน

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

หลักสูตรสาขาวิชาไมไดมีสวนรวมในแผนงบประมาณดาน
งานบริการวิชาการ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรใหหลักสูตรมีสวนรวมในงบประมาณแผนงานดานงาน
บริการการศึกษาใหกับนักศึกษา
หลักสูตรสาขามีสาวนรวมในระบบการรับและคัดเลือกอาจารย มี
การกําหนดและติดตามประเมินภาระงานของอาจารยรวมกับคณะฯ
มีการคํานวณสัดสวนอาจารยประจําตัวนักศึกษาเพื่อใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานอุดมการณศึกษา มีสัดสวนตําแหนงวิชาการของ
อาจารยสอดคลองกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จุดออน
จุดเดน
- มีการประเมินอาจารยรวมกับคณะทุกภาคการศึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาฯมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

0.01

5

0.05

4

0.04

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2.21 นักศึกษา
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษา
(2) มี (1) + มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ทุกป
(3) มี (2) + มีการดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาตามผลประเมิน
(4) มี (3) + มีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต และความ
พึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
(5) มี (4) + มีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรไมต่ํากวา 95% ของจํานวนที่
รับเขา

2

หลักสูตรสาขาวิชาไมไดมีสวนรวมในการประเมินระบบการ
คัดเลือกนักศึกษาทุกป แตมีการทําวิจัยการติดตามผลคุณภาพ
บัณฑิตและความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบ/ผูใชบัณฑิต และมี
จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตรไมต่ํา
กวา 95% ของจํานวนที่รับเขา
จุดออน
จุดเดน
- วิจัยติดตามผลบัณฑิตและความพึงพอใจผูใชบริการโอกาสพัฒนา/
ขอเสนอแนะ

5

0.05

2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร
(2) มี (1) + มีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานดานการ
วัดและประเมินผล
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือ กลไก ที่สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา
(4) มี (3) + มีการประเมินงานดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู
2.23 ปจจัยเกื้อหนุน
(1) มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู
(2) มี (1) + มีการรวมใชปจจัยเกื้อหนุนระหวาง
หนวยงาน และ/หรือคณะ
(3) มี (2) + มีการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนอยาง
เพียงพอ
(4) มี (3) + มีการประเมินปจจัยเกื้อหนุน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนตามผลการ
ประเมิน

2

หลักสูตรสาขาวิชา มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของรายวิชาในหลักสูตร มีระบบ/กลไก ที่สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการ
ประเมินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
จุดออน
จุดเดน
- มีการจัดการสอบวัดผลทุกรายวิชา และตัดเกรดนักศึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

0.10

1

จุดออน
- นักศึกษามีการฝกประสบการณในสํานักวิทยบริการฯ/อาจารย
ปฏิบัติ
จุดเดน
- นักศึกษามีแหลงฝกประสบการณในสาขาวิชาเตรียมฝกงานใน
สํานักวิทยบริการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

3

0.03

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

3.07

0.8475

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา (น้ําหนักรอยละ 5)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1) มีนโยบาย และแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ครบ 5 ดาน (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และบุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือ กลไกของคณะ และ/
หรือ มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษาในการ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบ
ทุกดาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ครบทุกโครงการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามผลการประเมิน
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา และประกาศใหทราบ
(3) มี (2) + มีกลไกในการดําเนินงานของระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษา ตามผลประเมิน
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
(1) มีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมิน

2

มีนโยบาย และแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมครบ 5 ดาน
(กิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร มีระบบ/
กลไกของคณะ มหาวิทยาลัย รวมกับองคกรนักศึกษาในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามผลการ
ประเมิน
จุดออน
- มีการพัฒนานักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน
- มีการติดตามดานอาจารยที่ปรึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

3

0.03

1

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณอักษรมีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และประกาศใหทราบมีการ
ประเมินและปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

3

0.03

2

หลักสูตรมีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลายลักษณอักษรมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการประเมิน
จุดออน
- เชิญวิทยากรบรรยายแกนักศึกษาปที่ 4 ในการปจฉิมนิเทศ
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

3

0.06

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

5

1.8

0.15

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (น้ําหนักรอยละ 20.83)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
ชัดเจน
(1) มีนโยบายแผนและระบบริหารจัดการงานวิจัย
ตั้งแตตนทางถึงปลายทางวิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานชัดเจน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยที่กําหนด
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอม
จัดทําสรุป และรายงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา
4.2 แหลงทุนวิจัย
(1) มีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและ/
หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย ที่
เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
นโยบาย
(3) มี (2) + มีแหลงทุนวิจัยภายในและจัดสรร
งบประมาณ อยางนอย 5% ของงบรายได
(4) มี (3) + มีแหลงทุนวิจัยภายนอก อยางนอย
ครึ่งหนึ่งของแหลงทุนวิจัยภายใน
(5) มี (4) + มีการประเมินและปรับปรุงการแสวงหา
แหลงทุน และ/หรือความรวมมือกับองคกรภายนอก
ดานการวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจยั แบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 2
(2) รอยละ 2-4
(3) รอยละ 5-9
(4) รอยละ 10-14
(5) รอยละ 15 ขึ้นไป

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1.5

. หลักสูตรสาขาไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแผนงาน
และระบบบริหารงานวิจัย ซึ่งเปนงานฝายกองงานวิจัยเปนผูจัดทํา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.015

1.5

หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไมมีสวนรวมในฝายกองงานวิจัย
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.015

1

อาจารยในหลักสูตรสาขาไมไดทําวิจัยที่มีสวนรวมกับชุมชน
คิดเปนอัตราต่ํากวารอยละ 2
จุดออน
- สาขาวิชามีความเฉพาะดาน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.01

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

23
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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
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

1

จุดออน
-.
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.01

2

1

0.02

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

1

หลักสูตรสาขาวิชาฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัย ภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา อยูในระหวาง 5,000-9,900
จุดออน
- ทุนวิจัยมีจํานวนเงินนอย ทําใหงานวิจัยทําไดลําบาก
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ไดรับทุนวิจัย 3 คน
-ไดงานสรางสรรค 6 คน

5

0.05

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

24
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
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
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวน
อาจารยประจํา
(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
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
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

0.10

2

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.02

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

25
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 4
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 6
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 8
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 10
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 12
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
(1) มีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนงานสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
มีผูประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10%
ของจํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.02

2

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.02

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.01

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ( itation)
ใน refereed joumal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตออาจารยประจํา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5
4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) 0
(2) –
(3) 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
(4) 2 เรื่อง/ชิ้นงาน
(5) 3 เรื่อง/ชิ้นงาน

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

2

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.02

0.83

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

2

0.0167

19.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49
= NA

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

= 1.00-1.49

0.90 0.326
= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (หลักสูตรสาขาวิชา คะแนนเต็ม 2.629)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
รวม

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.140
0.847
0.15
0.326
1.463
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน

ประเมินตนเอง

0.05
0.04

รวม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.05

0.14
ตัวชี้วัด

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

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.1
0.025
0.0025

NA

0.01

0.01
0.01
0.05
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด
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
รวม

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.05
0.02
NA

0.04
0.05
0.01
0.05

0.05
0.05
0.05
0.01
0.05
0.04
0.05
0.10
0.03
0.8475
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.06
0.03
0.06
0.15

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.015

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
รวม

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 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารย
ประจํา
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย

0.015
0.01
0.01
0.02
0.05
0.10
0.02

NA
0.02

0.02

0.01
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มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

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

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02

0.0167
0.326

สรุปผลการประเมินตนเอง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

3

3

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
-

22
3
13

8
3
2

14
11

41

16

25
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รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1.1

เอกสารหลักสูตร

1.1.2

แผนพับ

1.1.3

ปายประชาสัมพันธ

1.2.1

เอกสารหลักสูตร

1.2.2

สรุปการประชุม

1.3.1

เอกสารงบประมาณ โครงการ

1.3.2

สรุปผลปฏิบัติโครงการ

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1.1
วิจัยติดตามผลบัณฑิต ป 2546-2548
2.5.1
หลักฐานเอกสารเกียรตินิยม
2.5.2
ผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
2.8.1
เอกสารหลักสูตร
2.8.2
วิจัยประเมินหลักสูตร
2.8.3
แฟมประเมินหลักสูตร
2.8.4
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาพิจารณาหลักสูตร
2.9.1
รายชื่อนักศึกษา
2.9.2
รายชื่ออาจารย
2.9.3
ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวิทยานิพนธ
2.15.1
กิจกรรมศึกษาดูงาน
2.15.2
อบรมการใชโปรแกรม Namo WebEditor 5.0
2.15.3
จัดหองสมุดโรงเรียน
2.16.1
สรุปผลการประเมินการสอน
2.17.1
รายชื่อนักศึกษาในแตละกิจกรรม
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
3.1.1
3.3.1

ชื่อเอกสาร
เอกสารสรุปผลกิจกรรม
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
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คณะผูจัดทํา
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ
อาจารยอาทิตยา พวงบางโพ
อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ
อาจารยบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชา
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
โครงสรางระบบประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรที่เปดสอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
วัสดุ/ครุภัณฑ

ก

1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
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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
สรุปผลการประเมินตนเอง

12
13
21
22
27
32

35

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report)

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549
( มิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550 )
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คํานํา
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อเปน
รายงานการประเมินตนเองสําหรับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชาฯ ปการศึกษา
2549

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

