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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูและวิทยาลัยครู ในชวงแรกไดบริหารจัดการกลุมผูสอน
เปนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ตอมาไดพัฒนาเปนภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาภาษาตางประเทศ
ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดจัดระบบบริหารจัดการวิชาการแบบโปรแกรมวิชาและ
ใหยกเลิกการบริหารแบบภาควิชา ใหมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่จะบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยไดเปดสอนภาษาอังกฤษตั้งแตกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยสอนในรายวิชาพื้นฐานและ
วิธีสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตอมาในปการศึกษา
2511 ไดเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2521 ซึ่งเปน
ภาควิชาแรกของวิทยาลัยครุอุตรดิตถที่เปดสอนระดับปริญญาตรี
ตอมามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตสาขาอื่นเพิ่มเติมจากวิชาชีพครู จึงไดเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปการศึกษา 2531 พรอมไปกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากความตองการของผูใชบัณฑิตทางสาขาภาษาอังกฤษสูงขึ้น มหาวิทยาลัย
จึงเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
นโยบายการปฏิรูปการผลิตครูและการออกใบประกอบวิชาชีพครูของประเทศ ไดกําหนด
รูปแบบและแนวทางไวชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคณะครุศาสตรวางแผนดําเนินการ
ผลิตครูเพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ปรับปรุง 2545
สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหดําเนินการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อมุงเนนที่จะพัฒนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีความเปนเลิศ
เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตตามที่พึงประสงค และสามารถเลือกประกอบอาชีพทางธุรกิจตางๆตาม
ความถนัด อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพครูไดหากศึกษาตอประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ป
ดังนั้นการจัดทําคูมือคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาฉบับนี้เปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐาน และความเปนเลิศสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาประสงค
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู ดานภาษาอังกฤษ และวิชาชีพ มีคุณธรรม ใฝรู และจิตสํานึก
ในการรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความวิริยะอุตสาหะ คุณธรรม จริยธรรม และ
ซาบซึ้งในคุณคาของความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. บริหารหลักสูตรโดยจัดแผนการเรียนตามลําดับความยากงาย/ความสําคัญของสาขาวิชา และ
จัดอาจารยผูสอนตรงตามวุฒิ ความรู ความสามารถ ของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
2. จัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ / วัสดุ ตามรายวิชาและจํานวนนักศึกษา และจัดภาระงานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเพื่อใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยการจัดอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกกลุม เพื่อให
คําแนะนํานักศึกษา และจัดโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. ติดตามผลบัณฑิต โดยดําเนินการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานทุก 2 ป และสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
5. พัฒนาหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปที่ 4 ผูใชบัณฑิต และบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกๆระยะ 5 ป
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติได โดยมีแผนการเปดรับนักศึกษาปการศึกษาละ 40 คน คาดวาจะมีนักศึกษาที่
จบการศึกษาไมนอยกวา 35 คนทุกป
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมเจาของภาษา
2. นักศึกษาสามารถประยุกตความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
3. นักศึกษามีความคิดขั้นวิเคราะห วิจารณ รูจักแกปญหาของตนเองและสังคม
4. นักศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต
5. นักศึกษามีอัตลักษณของชุมชน และมีพันธกิจในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
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ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมมนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา

คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษใชระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ คือ ระบบ URU.QA 70 ซึ่งไดผานการพัฒนาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
โดยปรับใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักมาตรฐานการศึกษารอบ 2 และ กพร. ปงบประมาณ 2549
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1

จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
5
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน

พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

5
1
12

5
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒสิ ูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
1
3
5
อาจารยประจําตามสัญญา
1
4
1
6
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
2
2
4
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม
2
9
3
15
ตารางที่ 3
อุตรดิตถ

จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

1
1

-

-

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
เจาหนาที่เทคนิคหองปฏิบัติการภาษา
1

รวม

-

รวม
1
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2549
จํานวน 1วิชาเอก ไดแกวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตารางที่ 5
โปรแกรมวิชา/
หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
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

9 26 35

5 26 31

7 29 34 7 20 27

-

-

-

รวม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 คณะ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
32,000
32,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
32,000

127

7
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทัง้ หมดของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
อาคาร

รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

3

3

2

2

1

-

3

2

2

1

-

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน
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สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 3)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

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

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

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

5

0.05

4

5

0.05

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายอยางชัดเจน สอดคลองกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักไวเปนลายลักษณอักษร จัดทําเปนเอกสาร
รุปเลม (เอกสารหมายเลข 1.1) มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา
และสาธารณชนไดรับทราบ โดยการจัดปายนิเทศหนาหอง
หลักสูตรสาขาวิชา (หอง 714) หนาหองปฏิบัติการทางภาษา 2
(หอง 731) เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
(http://human.uru.ac.th/Major/english/eng.htm) และคูมือนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2548 (เอกสารหมายเลข 1.2)
บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบถึงปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และเปาหมายจากคูมือมาตรฐานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษสูความเปนเลิศ พ.ศ. 2544 มาเปนคูมือคุณภาพหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2548
จุดเดน
คณาจารยและบุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชารับทราบ นําไปสูการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับภารกิจหลักและบรรลุผลตามที่ตั้งไว
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาตองสรางกลไกที่เอื้อตอการปรับ ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายใหเหมาะสมและ
ทันสมัยกับเหตุการณโลกปจจุบันอยูเสมอ
หลักสูตรสาขาวิชามีการจัดทําแผนดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
และครอบคลุมภารกิจหลัก สอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย (เอกสารหมายเลข 1.1) มีการเผยแพรแผน
ดําเนินงานและบุคลากรสวนใหญทราบ (แจงคณาจารยและบุคลากร
ในหลักสูตรสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 1.3 มีคําสั่งมอบหมายงาน
จัดกิจกรรมและเผยแพรเว็บไซต
(http://human.uru.ac.th/Major/english/eng.htm)
นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหลักสูตรสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข
1.4 แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2548)
จุดออน
คณะกรรมการบริหารและคณาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาไมมีเวลา
รวมกันพิจารณาจุดออน จุดแข็งของภารกิจแตละดาน ตลอดจน
วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคาม มีการเผยแพรใหสาธารณชน
และประชาคมทราบแตคนสวนใหญไมสนใจรับรู
จุดเดน
ความเปนลายลักษณอักษรชวยใหคณาจารยและบุคลากรใน

9

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

หลักสูตรสาขาวิชารับทราบ และแผนงานที่ชัดเจนชวยใหเกิดการลง
มือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมทําใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาตองมีการเผยแพรแผนดําเนินงานใหมากขึ้นดวย
วิธีการที่หลากหลายและกําหนดเวลาที่ชัดเจนใหคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ของภารกิจแตละ
ดาน รวมทั้งวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามเพื่อปรับปรุง
แผนงานในปตอๆไป
หลักสูตรสาขาวิชาไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีการติดตาม
และประเมินแผนดําเนินงาน โดยประธานหลักสูตรสาขาวิชาเปน
ผูรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 1.5 เอกสารการเสนอโครงการตัด
ยอดเงินงบประมาณ) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
จัดทําสรุป และรายงานเปนระยะๆ (เอกสารหมายเลข 1.6 แบบ
ประเมินผลกิจกรรม) แตไมมีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร
และสาธารณชุมชนรับทราบอยางเปนทางการอยางไรก็ตามไดมีการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
จุดออน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และการจัดทําสรุปหรือ
รายงานผลการประเมินไมมีการเผยแพรใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบอยางเปนทางการ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมครั้งตอไปอยางไมเปนทางการ
จุดเดน
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาจะตองรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตาม
แผน บทสรุปและรายงานใหบุคลากรและสาธารณชนไดรับทราบ
ตลอดจนนําผลดังกลาวมาใชในการพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม
ตรวจสอบได

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

4

2

0.02

4.33

4

0.12

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (น้ําหนักรอยละ 30.50)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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

น้ํา
หนัก

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
จากแบบสอบถาม บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ปการศึกษา
2548 ไดงานทํา 100% ในระยะเวลา 12 เดือน ทําการสํารวจเมื่อ
บัณฑิตกลับมาซอมรับปริญญา ระหวางวันที่ 27 -30 มีนาคม 2549
(เอกสารหมายเลข 2.1)
จุดออน
ขอมูลสูญหายไปกับน้ําทวมทั้งหมด ทําใหไมสามารถติดตอบัณฑิต
และตองรอการประสานในปตอไป
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
เก็บขอมูลบัณฑิตชวงซอมรับปริญญา รุนปการศึกษา 2548 และ
จัดทําระบบการเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพขึ้น

48
1

49
1

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49
0.02

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

จุดออน
ไมไดรับแบบสอบถามคืนจากนายจางประมาณ 50%
และขอมูลน้ําทวมทําใหติอตอนักศึกษาไมได
จุดเดน
…...................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
…....................................................................................................

1

1

0.005

2.3 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเทียบเทาทั้งหมด
(1) ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 6
(2) รอยละ 8
(3) รอยละ 10
(4) รอยละ 12
(5) รอยละ 14 ขึ้นไป

............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
............................................................................................................
.................................................................................................

1

1

0.0025

2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

0.25

0

= 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 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.5 จํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่
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

1

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

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

นายภาณุชิต ดีแท บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2547
ไดรับทุนพระราชทาน และนางสาวอมรพรรณ ศิริพงษดํารงกุล
บัณฑิตปการศึกษา 2547 ชนะการแขงขันการพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 รอบ semi-final เปนบัณฑิต 2 คนจาก
บัณฑิต 40 คนที่ไดรับรางวัล และนางสาวอําไพ กอนคํา บัณฑิตป
การศึกษา 2548 ชนะการแขงขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 รอบ semi – final เปนบัณฑิต 1 คน จากบัณฑิต
40คนที่ไดรับรางวัล รวมคิดเปนรอยละ 3.7 (เอกสารหมายเลข )
จุดออน
นักศึกษาไมคอยมีโอกาสเขาประกวดแขงขัน เพราะคิดวา
ความสามารถไมถึง หรือไมมี งบประมาณ สนับสนุน
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรผานความเห็นชอบจากสภาแลว

5

5

0.05

1

1

0.01

1

5

0.05

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา สอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยและมีการประเมิน
หลักสูตร โดยนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549
(เอกสารหมายเลข)
จุดออน
นักศึกษาไมตั้งใจกรอกแบบฟอรม เพราะไมเห็นความสําคัญ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรใหนักศึกษาประเมินหลักสูตรทุกภาคเรียนและเก็บขอมูลไว
ตลอด 4 ป

3

3

0.03

น้ํา
หนัก

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

12
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

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
2.11 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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เทากับ 29:1 (เอกสารหมายเลข)
จุดออน
ดรรชนีชี้วัดไมไดมาตรฐาน
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนอาจารยที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตอจํานวนอาจารยประจําคิดเปน 2:12 คิดเปนรอย
ละ 16.66 (เอกสารหมายเลข)
จุดเดน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหทุนอาจารยรุนใหมศึกษาตอระดับปริญญา
เอก

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

3

3

0.03

2

2

0.04

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

13
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

2

0.02

1

1

0.01

1

1

0.01

2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5
(2) รอยละ 6 - 10
(3) รอยละ 11 - 15
(4) รอยละ 16 - 20
(5) มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป

1

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
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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

หลักสูตรสาขาวิชาไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1:12 คิดเปนรอยละ 8.33
จุดออน
อาจารยมีภาระงานมากเกินไป จนไมมีเวลาทําผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยไมสามารถหาอาจารยมาเพิ่มได อาจารยสังกัดหลักสูตร
สาขาวิชาบางคนอยูในตําแหนงบริหาร จึงไดลดภาระงานสอน
จุดเดน
อาจารยมีศักยภาพ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรสนับสนุนใหอาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการดวยการกําหนดตัวบุคคลและลดภาระงานใหใน
ระดับที่สามารถทําผลงานทางวิชาการได หรืออนุญาตใหไมตอง
สอนในบางภาคเรียน เพื่อทําผลงานทางวิชาการ

ไมมีอาจารยประจํา ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

1

ไมมีอาจารยประจํา ดํารงตําแหนงศาสตราจารย

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

14
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

1

ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาถูกสอบสวนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

4

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

5

0.05

= 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

3

3

0.03

4

4

0.04

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

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

หลักสูตรสาขาวิชามีการวางแผนและมีนโยบายระดับ
สถาบันการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สงเสริมการสรางประสบการณจริง (เอกสารหมายเลข แนวการ
สอน) และมีกลไกสนับสนุนในดานการจัดอบรม จัดประชุมเรื่อง
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลและการ
สนับสนุนเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ ที่สงเสริมการเรียนรูแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (เอกสารหมายเลข หนังสือเรียน-กิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติวิชา GE1, การทําโครงงานวิชา GE2, หองปฏิบัติการ
ทางภาษา, ศูนยภาษา)
จุดออน
การติดตามและประเมินกระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนสิ่งที่ทําไดยากในทางปฏิบัติ เพราะผูสอนมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ที่ทําใหไม
สามารถยึดผูเรียนเปนศูนยกลางทุกครั้งได
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. จัด KM รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อเผยแพร
และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะตองจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหเพียงพอ รวมทั้งกําหนดขนาดของ
กลุมนักศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษา คือ
อาจารย:นักศึกษา เทากับ 1:25
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูระหวาง 3.90 – 4.68
(เอกสารหมายเลข)

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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2.17 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 39
(2) รอยละ 40-49
(3) รอยละ 50-59
(4) รอยละ 60-69
(5) มากกวารอยละ 70 ขึ้นไป

1

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษา มีคาเทากับ (เอกสารหมายเลข ลายมือชื่อนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม)
จุดออน
นักศึกษาบางคนไมเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรม
จุดเดน
เปนขอกําหนดของหลักสูตรสาขาวิชา ที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมมากขึ้น และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการเตรียมและดําเนินงาน
ใชหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ต่ํากวา 300บาท/คน/ป
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
มหาวิทยาลัยมีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย มีการกําหนดและ
ติดตามประเมินภาระงานของอาจารย โดยขอความรวมมือจาก
หลักสูตรสาขาวิชา
จุดออน
- มีผูสนใจมารับการคัดเลือกเปนอาจารยนอย
- สัดสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 1:29 มากเกินเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา
- สัดสวนวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

5

0.05

1

1

0.01

2

2

0.02

= 4.50-5.00
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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
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

1

หลักสูตรสาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา มีแผนการสอน และมี
การดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง และมีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข แผนการสอน)
จุดออน
ไมมีหลักฐานการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการประเมิน

4

4

0.04

2

มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการรับและคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาไดดําเนินการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต ปการศึกษา 2548
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แตขอมูลความพึงพอใจน้ําทวม
เสียหาย
มีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามเวลา 41 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมด 43 คน คิดเปนรอยละ 95.34
จุดออน
หลักสูตรสาขาวิชาไมไดคัดเลือกเองมหาวิทยาลัยรับเขาโดยไมได
ตามเกณฑมาตรฐานที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด

1

1

0.02

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

หลักสูตรสาขาวิชามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร (เอกสารหมายเลข แนวการสอนหรือ
หนังสือเรียนที่ระบุเกณฑการวัดผล ประเมินผล) มีกลไกกํากับดูแล
การดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลหลักสูตรที่สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษาทุกรายวิชา (เอกสารหมายเลข)
จุดเดน
อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาดําเนินการวัดผลประเมินผลตามเกณฑ
และสงผลการประเมินตรงเวลา

3

3

0.06
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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

1

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชามีปจจัยเกื้อหนุนที่ใชในกระบวนการเรียนการ
สอน เชน แผนใส เครื่องเลนเทป นอกจากนี้ยังใชปจจัยเกื้อหนุน
อื่นๆ เชน เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดีโอ ฯลฯ
รวมกับหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ และคณะดวย
จุดออน
ปจจัยเกื้อหนุนตางๆมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ ที่มีอยูขาด
การดูแล ตรวจสอบและซอมแซม ทําใหไมมีประสิทธิภาพ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะจัดหาปจจัยเกื้อหนุนตางๆที่เปนประโยชนและสามารถใช
รวมกันไดเพิ่มเติม เชน เครือ่ งเลนดีวีดี โทรทัศน

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

2

0.02

2.55

2.54

0.6175

= 4.50-5.00
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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

2

หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ครบทั้ง 5 ดาน โดย
มีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม (เอกสารหมายเลข
คูมือนักศึกษาและบันทึกขอจัดกิจกรรม)
จุดออน
- ไมไดมีการประเมินครบทุกโครงการ
- การประเมินที่ทํามากเกินไปควรใหประเมิน 1 ครั้งตอ
ปงบประมาณ
จุดเดน
ไดจัดดําเนินงานตามแผนโครงการครบทุกดาน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
มีแผนที่จะทําการประเมินกิจกรรมทุกโครงการ

3

4

0.08

1

3

3

0.03

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

มีคําสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
จุดออน
อาจารยที่ปรึกษาไมไดสอนนักศึกษาที่ปรึกษาเองจึงไมทราบ
พฤติกรรมนักศึกษาเทาที่ควร ไมไดมีการดําเนินงานเปนระบบและ
ขาดการประเมินอาจารยที่ปรึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได
มอบหมายสํานักกิจการนักศึกษารับผิดชอบ ไมไดเปนหนาที่ของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- จัดใหอาจารยที่ปรึกษาไดสอนนักศึกษาที่ปรึกษา
- มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการมอบหมายความ
รับผิดชอบ
หลักสูตรสาขาวิชามีการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอให
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ภาพถาย)
จุดออน
ไมมีแผนปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร และไมไดปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ
จุดเดน
กิจกรรมจัดขึ้นตามโอกาส นักศึกษาไดประโยชนใชงบประมาณ
นอย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติใหเปนลายลักษณอักษรเพื่อนําไปสู
การลงมือปฏิบัติ

1

2

0.04

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

5

2.33

3

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/ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 2
(2) รอยละ 2-4
(3) รอยละ 5-9
(4) รอยละ 10-14
(5) รอยละ 15 ขึ้นไป

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1.5

คณะเปนผูกําหนดนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

1

1

0.015

1.5

คณะเปนผูกําหนดนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย

1

1

0.015

1

............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

1

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.01

1

1

0.02

1

1

0.01

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

น้ํา
หนัก

2

2

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.02

1

1

0.02

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิ พเผยแพรใน
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) + มีผลงานวิจัยที่ตพี ิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
มีผูประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10%
ของจํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

1

1

0.02

1

1

0.02

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................

1

1

0.01

น้ํา
หนัก

2

2

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

= 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

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

2

4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) 0
(2) –
(3) 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
(4) 2 เรื่อง/ชิ้นงาน
(5) 3 เรื่อง/ชิ้นงาน

0.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

19.83

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
…........................................................................................................
...................................................................................................
จุดออน
…..................................................................................................
จุดเดน
…...................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
…....................................................................................................
…...................................................................................................
…........................................................................................................
...................................................................................................
จุดออน
…..................................................................................................
จุดเดน
…...................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
…....................................................................................................
…...................................................................................................

= 1.00-1.49

= 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

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.02

1

1

0.0083

1

1

0.1983

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.12
0.61
0.15
0.198
1.078
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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
0.02

รวม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.05

0.12
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
0.02
0.005
0.0025

0.05

0.01
0.05
0.03

26
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
0.03
0.04

0.02
0.01
0.01
0.05

0.03
0.04
0.05
0.01
0.02
0.04
0.02
0.06
0.02
0.61
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.08
0.03
0.04
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 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
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
0.01
0.02
0.02

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

0.0083
0.19

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
เฉลี่ย

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

3

2

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
1

22
3
13
-

10
2
-

12
1
13
-
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รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1
คูมือคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2
คูม ือนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3
คําสั่งมอบหมายงานจัดกิจกรรม
1.4
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2549
1.5
เอกสารเสนอโครงการตัดยอดเงินงบประมาณ
1.6
แบบประเมินผลกิจกรรม
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.1
เอกสารการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต
2.2
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.3
เกียรติบัตรของ นายภาณุชิต ดีแท
2.4
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.5
เอกสารการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
2.6
เอกสารรายชื่ออาจารย ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
2.7
แนวการสอน
2.8
หนังสือเรียนและโครงงานวิชา GE1 และ GE2
2.9
แบบรายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย
2.10
ลายมือชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมของหลักสูตรสาขาวิชา
2.11
เอกสารประกาศการรับสมัครอาจารยที่ฝายการเจาหนาที่
2.12
แผนการสอน
2.13
สรุปการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.1
คูมือนักศึกษาและบันทึกขอจัดกิจกรรม

30

คณะผูจัดทํา
1. อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
2. อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
3. อาจารยนิภา สนอาดจิต
4. อาจารยสํารวย คลายชม
5. อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
6. อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล
7. อาจารยสําเริง ถึงคุณ
8. อาจารยหนึ่งฤทัย อภิวันท
9. อาจารยทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
10. นางสาวอัญชลี จุมพลศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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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

1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
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

8
8
10
19
20
25
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รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549
( 1 มิถุนายน 2549 – 31 มีนาคม 2550 )
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คํานํา
เอกสารขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549 ฉบับนี้ เปนการประเมิน
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของ URU. QA 70 Standard and Index 4 มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ในมาตรฐานดังกลาวหลายขอ ไมสามารถประเมินไดเพราะไมอยูในแผนดําเนินงานของหลักสูตร
สาขาวิชา เปนเหตุใหผลการประเมินในภาพรวมออกมาคอนขางต่ํา อยางไรก็ตามตัวชี้วัดเหลานี้
จะเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปตอๆไป

(นางสาวนิรมล สุวรรณกาศ)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
19 / มี.ค. / 50

