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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัตโิ ปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
ตามโครงสรางการบริหารงานจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งกําหนดตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกําหนดโปรแกรมวิชาในคณะ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 โปรแกรม
มนุษยศาสตร สังกัดอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 5
หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
4. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน
5. หลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
การจัดตั้งโปรแกรมวิชา ดําเนินมาไดเกือบครบ 1 ปการศึกษา และไดจัดทําปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2549 โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
ไดรับการประเมินคุณภาพแลวครั้งหนึ่ง เมื่อใกลสิ้นปการศึกษา 2548 มีจุดออนจํานวนมาก
ที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุง
ปรัชญาโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร เพื่อสนองตอบตอความตองการของ
ทองถิ่น
วิสัยทัศนโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตรมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูและคุณธรรม มีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจิตสํานึกที่ดีงาม มุงพัฒนาสังคมและทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตรมีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สนองความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่น โดยดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
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จุดมุงหมายโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา
วัตถุประสงคโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโปรแกรมวิชา โดยใหมีระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยดานวิชาการ การวิจัย
3. เพื่อบริการทางวิชาการตามความตองการของสังคม
4. เพื่อมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชมนุษยศาสตร
ยุทธศาสตร 5 สอดคลอง
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธของโปรแกรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ยุทธศาตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการ
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะ
ยุทธศาตรที่ 2 จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของโปรแกรมที่ได
ปรับปรุงแลว โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน)
ยุทธศาสตรสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหบุคลากรของโปรแกรมศึกษาตอ วิจัยและจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย มีความเปน
สากล มีลักษณะบูรณาการ โดยมีสวนรวมกับทองถิ่นและสถานประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกสาขาวิชาและพัฒนาสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง
ใหมีความเปนเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแตปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออก
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบ Active Learning และใชกิจกรรม
นักศึกษาในการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา โดยใหนักศึกษาไดสัมผัสกับ
ทองถิ่นและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 8 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของโปรแกรมใหมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 9 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพทุกหลักสูตรสาขาวิชา โดยมุง
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกแผนงานตามภารกิจ

แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

โครงสรางการบริหารงานโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุน
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
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ระบบการประกันคุณภาพภายในของโปรแกรมวิชาที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา มี
โครงสรางของระบบดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่
รับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลคุณภาพ การควบคุมดังกลาว
เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulating system) ในระดับบุคคล หลักสูตร
สาขาวิชา และโปรแกรมวิชา
2. การประเมินคุณภาพ (Quality assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะในโปรแกรมวิชา เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย
คุณภาพของการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่การประเมินจะใชวิธีการประเมินตนเอง (Self
assessment) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External peer
review) และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance indicators)
3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ
โปรแกรมวิชา ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก
เนนที่กระบวนการประกันคุณภาพ ไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุน
ชวยเหลือและหลักฐานตางๆ วิธีการใชคือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการ
สัมภาษณผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา
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นโยบายและวิธีการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
นโยบายดานการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มีดังนี้
1. พัฒนางานประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาใหเปนระบบที่สอดคลองกับคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาจุดดอย และสงเสริมจุดแข็งใหโดดเดนยั่งยืน
2. เรงพัฒนาระบบประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพโปรแกรมใหรับทราบกันมากขึ้น
วิธีการดําเนินงานมีดังนี้
1. ใหใชระบบกลไกปกติที่โปรแกรมมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของโปรแกรมวิชาและหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาทําหนาที่วางระบบ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ
วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาเปนผูดูแล ใหคําปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหมีการกําหนดปจจัยหรือมาตรฐานที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา พรอม
ทั้งเกณฑ ตัวชี้วัด องคกรรับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแตละปจจัยหรือมาตรฐาน
4. ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชา เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
5. ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไปแลว
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเปนการประชาสัมพันธการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาและหลักสูตร
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ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
17
อาจารยประจําตามสัญญา

15
1
38

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

บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
2
16
1
19
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

-

10
-

-

5
-

15
5

2

3
29

-

2
8

39
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ตารางที่ 3

จํานวนขาราชการครูโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
รวม
4
2
6

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
-

รวม
-

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2548
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2549 จํานวน
5 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
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ตารางที่ 5
จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รวม

ชั้นปที่ 1(คน)
ช. ญ. รวม

ชั้นปที่ 2(คน)
ช.
รวม

7
8
1
10
26

8
6
3
1
3
21

27 34
21 29
7 8
5 5
20 30
80 106

36
26
11
8
13
94

ชั้นปที่ 3(คน)
ช. ญ. รวม

44 8
32 14 8
9 2
16 2
115 20

19
18
18
21
76

ชั้นปที่ 4(คน)
รวม
ช. ญ. รวม

27
26
20
23
96

6 28
- 7 22
1 29
4 27
18 106

34 139
61
29 77
30 64
31 100
124 441

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
211,760
211,760
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
10,000
10,000
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
10,000
211,760
221,760
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทั้งหมดของโปรแกรมวิชา...........มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา2548
อาคาร

อาคาร 7
อาคาร 11
อาคารภูมิราชภัฏ
รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

5
2
4
11

4
2
1
7

5
5

1
1
2

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

3
3
2
-

9
วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา2549
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน

10

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

หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

น้ํา
หนัก

48

49
4.4 ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมายที่เปนลายลักษณอักษร
สอดคลองกับภารกิจหลัก มีการเผยแพร
ใหทราบโดยทั่วไป สําหรับหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และ
บรรณรักษศาสตรฯ นั้นมีระบบและ
กลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับใหเหมาะสม
กับสถานการณ
จุดออน
บางหลักสูตรยังไมไดดําเนินการดานนี้
อยางเต็มรูปแบบ คือหลักสูตรสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และ
ภาษาไทย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรควรเผยแพร
ประชาสัมพันธใหกวางขวางและวาง
ระบบกลไก ใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ
4.6 หลักสูตรสาขาวิชาสวนใหญ มีการ
จัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุม
ภารกิจหลักที่สอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจวัตถุประสงค
เปาหมาย มีการเผยแพรแผนดําเนินงาน
และบุคลากรสวนใหญทราบ มีการ
ดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด ตลอดจนบุคลากร
มีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ เพื่อ
ปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไป
ปฏิบัติ
จุดออน
บางหลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขา
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) และภาษาไทย บุคลากรยัง

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

1

5

3

4

5

5

4

1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
(1) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(3) มี (2) + มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและบุคลากร
สวนใหญทราบ
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
(5) มี (4) + บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ
เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไปปฏิบัติ

1

5

4

4

5

5

3.6

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

= 4.50-5.00

0.044

0.046

11
ผลการประเมินตนเอง คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตรสาขาวิชา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

น้ํา
หนัก

48

1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
(1) มีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบ และ
ปจจัยในการดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และจัดทําสรุป และ/ หรือ รายงานเปนระยะๆ
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา

1

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

3

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

2

= 1.00-1.49

3

2

3

4

2.4

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

49
ไมไดดําเนินการวิเคราะหภารกิจ เพื่อ
ปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไป
ปฏิบัติ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีสวนรวมภายในหลักสูตร
สาขาวิชาในการวิเคราะหภารกิจ เพื่อ
ปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไป
ปฏิบัติ
2.8 หลักสูตรสาขาวิชาสวนใหญมกี าร
ติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
จุดออน มีหนวยงาน และ/หรือ
ผูรับผิดชอบ และปจจัยในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และจัดทําสรุป
และ/ หรือ รายงานเปนระยะๆ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาควรเผยแพรผลการ
ประเมินใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.028

0.188

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 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 เดือน
นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 86
(2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12 เดือน
รอยละ 88
(3) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12 เดือน
รอยละ 90
(4) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12 เดือน
รอยละ 92
(5) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12 เดือน
รอยละ 94 ขึ้นไป
2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิต
(1) ระดับความพึงพอใจนอยกวาหรือเทากับรอยละ 65
(2) ระดับความพึงพอใจรอยละ 66 – 70
(3) ระดับความพึงพอใจรอยละ 71 – 75
(4) ระดับความพึงพอใจรอยละ 76 – 80
(5) ระดับความพึงพอใจรอยละ 81 ขึ้นไป

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

1

1

1
4

1

5

2.2

1.8 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
บรรณรักษฯ มีผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในระยะเวลา 12 เดือน รอยละ
94 ขึ้นไป สวนหลักสูตรสาขาวิชาที่
เหลือ มีทั้งบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
และยังไมสําเร็จการศึกษา

0.036

0.5

1

1

1

1

5

1.4

1.8 มีแคหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษฯ
เทานั้นที่ไดรับระดับความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการณรอยละ 81 ขึ้น
ไป สวนหลักสูตรสาขาวิชาที่เหลือ ยัง
ไมมีการประเมิน เนื่องจาก มีทั้งบัณฑิต
ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาและยังไมสําเร็จ
การศึกษา

0.009

0.25

1

1

-

1

1

0.6

0.8 หลักสูตรสาชาวิชาไมไดมีการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท

0.002

= 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 ( น้ําหนักรอยละ 30.50)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48
2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาทั้งหมด

0

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

1

5

5

1

5

1

2.2

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

1

1

1

-

1

1

0.6

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

..............................................................
..............................................................
..........
จุดออน
..............................................................
..
จุดเดน
..............................................................
..
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
..............................................................
..
3.4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และ
ภาษาญี่ปุน จํานวนนักศึกษา หรือ
นักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/
คุณธรรม/จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จ
การศึกษา อยูในระดับรอยละ 0.5
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหหลักสูตรฯ ที่เหลือ
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว
0.8 หลักสูตรฯ ยังไมเปดสอนระดับ
ปริญญาโท

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.034

0.008
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ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา
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ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม
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2.7 รอยละของโปรแกรมที่ไดมาตรฐานตอโปรแกรม
ทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 31
(2) รอยละ 31-40
(3) รอยละ 41-50
(4) รอยละ 51-60
(5) มากกวารอยละ 60

1

5

1

5

5

5

0.6

4.2 หลักสูตรฯ สวนใหญ ยกเวนหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ไดรับรอยละของโปรแกรมที่ได
มาตรฐานตอโปรแกรมทั้งหมดมากกวา
รอยละ 60

0.042

2.8 การใชและการประเมินโปรแกรม
(1) โปรแกรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มาตรฐานองคกรวิชาชีพ (แลวแตกรณี)
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมายของมหาวิทยาลัย
(3) มี (2) + มีการประเมินโปรแกรมโดยนิสิตที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูใชบัณฑิต ทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษาตามโปรแกรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามผล
ประเมิน

1

3

2

2

2

5

2.8

2.8 หลักสูตรฯ มีการใชและการประเมิน
โปรแกรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาและมาตรฐานองคกรวิชาชีพ
ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธ
กิจ วัตถุประสงค เปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ แต
หลักสูตรฯ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) ภาษาไทย และภาษาญี่ปุน
ยังไมมีการประเมินโปรแกรมโดยนิสิต
ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในทุกป
การศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูใช
บัณฑิต ทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษาตาม
โปรแกรม ตลอดจนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมตามผลประเมิน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประเมินโปรแกรมโดยนิสิตที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาในทุกป
การศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูใช
บัณฑิต ทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษาตาม
โปรแกรม ตลอดจนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมตามผลประเมิน

0.028

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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2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 50
(2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 45
(3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 40
(4) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 35
(5) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 30
2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
(1) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา นอยกวารอยละ 1
(2) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 3
(3) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 5
(4) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 10
(5) จํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจํา รอยละ 15 ขึ้นไป
2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งใน
และตางประเทศ
(1) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.03
(2) จํานวนอาจารยที่ไดรบั ทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.05
(3) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.07
(4) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 2.07
(5) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 4.07

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

3

5

1

1

5

2.2

3.0 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ)และบรรณรักษฯ มีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา รอยละ 30 แตหลักสูตร
ที่เหลือมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
มากกวารอยละ 30
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธรับนักศึกษา
เพิ่ม

0.03

2

2

2

-

1

1

2.2

1.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาของแตละ
หลักสูตรมีจํานวนต่ํากวารอยละ 5
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
แตละหลักสูตรควรกระตุนใหอาจารย
ขอรับทุน เพื่อศึกษาตอระดับปริญญา
เอก

0.024

2

= 1.00-1.49

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

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
(1) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5
(2) รอยละ 6 - 10
(3) รอยละ 11 - 15
(4) รอยละ 16 - 20
(5) มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป

1

2

1

3

4

4

2.6

2.8 หลักสูตรฯภาษาไทย ภาษาญี่ปุน และ
บรรณรักษ มีรอยละของอาจารยประจํา
ที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยอยู
ในระดับ 11-15 ขึ้นไป
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงาน
วิชาการดวยการกําหนดตัวบุคคลและ
ลดภาระงานใหในระดับที่สามารถทํา
ผลงานทางวิชาการได

0.028

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

1

1

1

5

1

5

1.8

2.6 มีแคหลักสูตรฯภาษาไทยและบรรณ
รักษฯเทานั้นที่มอี าจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยมากกวารอย
ละ 2.1 ขึ้นไป สวนหลักสูตรที่เหลือไม
มีอาจารยทานใดดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงาน
วิชาการดวยการกําหนดตัวบุคคลและ
ลดภาระงานใหในระดับที่สามารถทํา
ผลงานทางวิชาการได

0.026

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

1

1

1

-

1

1

0.6

0.8 ไมมีอาจารยทานใดดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย

0.008

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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น้ํา
หนัก

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

1

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

4

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

5

5

5

5

5

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม
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49

5.0

5.0 ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา
ถูกสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
จุดเดน
อาจารยปฏิบัติงานดวยความวิริยะ
อุตสาหะ อุทิศตนเพื่องานอยางเต็ม
ความสามารถ

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.05
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48
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3.4

3.6 หลักสูตรฯ สวนใหญมกี ระบวนการ

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

1

3

3

4

3

5

0.036

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
การเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริง มีการวางแผนหรือนโยบายระดับ
สถาบันการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง และมีกลไกสนับสนุน
ในดานการจัดอบรม/ประชุมเรื่องหลักการ
สอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการสนับสนุนเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ ที่สงเสริมการเรียนรูแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาอยางชัดเจน

จุดออน
ยังมีบางหลักสูตรฯ ทีย่ ังไมมกี ารสงเสริม
และเผยแพรการปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/
สถานศึกษาอื่นหรือมีระบบการประเมินที่
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน

โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรที่จําเปน
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งกําหนดขนาดของ
กลุมนักศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

4

= 1.00-1.49

4

4

5

5

= 1.50-2.49

3.6

4.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูข องแตละ
หลักสูตรอยูในระดับ 3.50-4.49 และ
4.50-5.00

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.044

19
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน ( น้ําหนักรอยละ 30.50)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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

1

5

5

5

5

5

5.0

5.0 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาของทุกหลักสูตรอยูในระดับที่
มากกวารอยละ 70

0.05

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

1

1

-

1

1

0.2

0.8 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา ไมสามารถคิด
คาออกเปนจํานวนไดจากคาบํารุง
การศึกษาของนักศึกษา (ขอมูลจากกอง
บริการการศึกษา)

0.008

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

1

2

2

5

3

5

3.4

3.4 มหาวิทยาลัยมีระบบการรับและ
คัดเลือกอาจารยและมีการกําหนดและ
ติดตามประเมินภาระงานของอาจารย
และมีสัดสวนอาจารยประจําตอ
นักศึกษาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา

0.034

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

จุดออน
บางหลักสูตรฯ ยังไมมีสัดสวนวุฒิของ
อาจารยประจํา ตรี : โท : เอก และ
ตําแหนง ผศ. : รศ. : ศ.สอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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2.20 กระบวนการเรียนการสอน
(1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของ
โปรแกรม
(2) มี (1) + มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา
(3) มี (2) + มีแผนการสอน และมีการดําเนินการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง
(4) มี (3) + มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผล
ประเมิน
2.21 นักศึกษา
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษา
(2) มี (1) + มีการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ทุกป
(3) มี (2) + มีการดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาตามผลประเมิน
(4) มี (3) + มีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต และความพึง
พอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
(5) มี (4) + มีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามเวลาที่
กําหนดในโปรแกรมไมต่ํากวา 95% ของจํานวนที่รับเขา

1

4

5

5

5

4

3.6

4.6 หลักสูตรฯ สวนใหญมีการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรฯ มีประมวลรายวิชาครบทุก
รายวิชา มีแผนการสอน และมีการ
ดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง และมีการประเมิน
การสอนของอาจารยโดยนิสิต

0.046

2

1

3

1

2

5

1.8

0.048

2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
ทุกรายวิชาในโปรแกรม
(2) มี (1) + มีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผล
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือ กลไก ที่สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา
(4) มี (3) + มีการประเมินงานดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัด
และประเมินผลการเรียนรู

2

3

3

4

5

5

2.2

2.4 หลักสูตรฯ มีระบบการรับและคัดเลือก
นักศึกษา แตยังมีบางหลักสูตร เชน
หลักสูตรฯ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ยังไมมีการประเมินระบบการคัดเลือก
นักศึกษาทุกป รวมถึงมีการดําเนินการ
เพื่อมีการปรับปรุงระบบการคัดเลือก
นักศึกษาตามผลประเมิน
มีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต และ
ความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต เนื่องจากยัง
ไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต
และความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
4.0 ทุกหลักสูตรฯ มีการวัดผลสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชา
ในหลักสูตรฯ รวมถึงมีกลไกกํากับดูแล
การดําเนินงานดานการวัดและ
ประเมินผล มีระบบ และ/หรือ กลไก
ที่สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตร ภาษาอังกฤษแลภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) ควรมีการประเมิน
งานดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแ ละนําผลมาปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.08
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

2.23 ปจจัยเกื้อหนุน
(1) มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู
(2) มี (1) + มีการรวมใชปจจัยเกื้อหนุนระหวาง
หนวยงาน และ/หรือคณะ
(3) มี (2) + มีการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ
(4) มี (3) + มีการประเมินปจจัยเกื้อหนุน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนตามผลการ
ประเมิน

1

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

2

= 1.00-1.49

3

2

5

3

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

48

49

2.0

3.0 หลักสูตรฯมีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการ
เรียนรู และมีการรวมใชปจจัยเกื้อหนุน
ระหวางหนวยงาน และ/หรือคณะ แต
บางหลักสูตรฯ ยังไมมีการสนับสนุน
ปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ มีการ
ประเมินปจจัยเกื้อหนุน หรือมีการ
ปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนตามผลการ
ประเมิน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดหาปจจัยเกื้อหนุน
ตางๆ ที่เปนประโยชนและสามารถใช
รวมกันไดเพิ่มเติมใหครบทุกหองเรียน
เชน คอมพิวเตอร เครื่องเลน LCD
เปนตน

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.03

0.6875
= 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

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49
3.8 โปรแกรมวิชามีนโยบาย และ
แผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมครบ
5 ดาน (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร มี
ระบบ และ/หรือ กลไกของคณะ และ/
หรือ มหาวิทยาลัยรวมกับองคกร
นักศึกษาในการดําเนินงาน ตลอดจนมี
การประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ครบทุกโครงการ
3.4 หลักสูตรสาขาวิชาสวนใหญมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณ
อักษร มีการกําหนดบทบาทและหนาที่
ของอาจารยที่ปรึกษา และประกาศให
ทราบ และมีกลไกในการดําเนินงาน
ของระบบอาจารยที่ปรึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
อาจารยที่ปรึกษาที่ชัดเจนและถูกตอง
และมีการปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษา ตามผลประเมิน
3.4 หลักสูตรสาขาวิชาสวนใหญมีนโยบาย
และแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลาย
ลักษณอักษร มีหนวยงาน และ/หรือ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน มีการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การ และมีการประเมินผลกิจกรรม
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ผลการประเมิน

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1) มีนโยบาย และแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ครบ 5 ดาน (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือ กลไกของคณะ และ/หรือ
มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษาในการดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกดาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรมครบ
ทุกโครงการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามผลการประเมิน
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษา และประกาศใหทราบ
(3) มี (2) + มีกลไกในการดําเนินงานของระบบอาจารย
ที่ปรึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา ตามผลประเมิน

2

4

4

3

5

3

2.8

1

3

4

3

4

3

3

3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
(1) มีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การ
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมิน

2

2

4

4

4

3

1.0

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

5

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.076

0.034

0.068

0.186
= 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

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
ชัดเจน
(1) มีนโยบายแผนและระบบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต
ตนทางถึงปลายทางวิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานชัดเจน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยที่กําหนด
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอมจัดทํา
สรุป และรายงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา

1.5

1

1

4

3

1

1.0

2.0 อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ
มีภาระงานสอนมาก ไมมีเวลาในการทํา
วิจัย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรสาขาวิชาควรกําหนดให
อาจารยทําวิจัยมากขึ้น ดวยการลดภาระ
งานดานการสอน เพื่อเปนการเพิ่มภาระ
งานดานวิจัย หรือเพื่อสรางองคความรู
ใหมๆ

0.03

4.2 แหลงทุนวิจัย
(1) มีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและ/
หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
นโยบาย
(3) มี (2) + มีแหลงทุนวิจัยภายในและจัดสรร
งบประมาณ อยางนอย 5% ของงบรายได
(4) มี (3) + มีแหลงทุนวิจัยภายนอก อยางนอยครึ่งหนึ่ง
ของแหลงทุนวิจัยภายใน
(5) มี (4) + มีการประเมินและปรับปรุงการแสวงหา
แหลงทุน และ/หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดาน
การวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 2
(2) รอยละ 2-4
(3) รอยละ 5-9
(4) รอยละ 10-14
(5) รอยละ 15 ขึ้นไป

1.5

1

1

3

2

1

1.4

1.6 หลักสูตรสาขาวิชามีนโยบายเกี่ยวกับ
การแสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน

0.024

1

1

1

5

1

1

0.8

1.8 รอยละอาจารยประจําสวนใหญที่มี
ผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ต่ํากวา
รอยละ 2

0.018

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

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

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

1

1

1

1

1

1

48
1.0

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

2

1

1

1

1

1

1.0

1.0 หลักสูตรสาขาวิชามีเงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจําต่ํากวา
1,000 บาท/คน/ป

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

1

1

3

1

5

1.0

2.2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีอาจารย
และบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอ
จํานวนอาจารยประจําทุกระดับรอยละ
21 สวนหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษ
ศาสตรฯ มีอาจารยและบุคลากรที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําทุก
ระดับรอยละ 36

0.022

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

2

1

1

5

1

5

0.6

2.6 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษศาสตรฯ
มีอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัย

0.052

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

49
1.0 หลักสูตรสาขาวิชาเงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําต่ํากวา 1,000 บาท/คน/ป

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับรอยละ
11.6

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.01
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น้ํา
หนัก

4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรทีไ่ ดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
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

2

4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4

2

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

1

1

1

1

1

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48
0.8

1

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

49
1.0 หลักสูตรสาขาวิชามีอาจารยและ
บุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับต่ํากวารอยละ
9.2

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.02

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
....................
จุดออน
..............................................................
จุดเดน
..............................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
..............................................................
1

= 1.00-1.49

1

5

1

1

= 1.50-2.49

1.6

1.8 หลักสูตรสาขาวิชามีจํานวนผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศตอ
จํานวนอาจารยประจําต่ํากวารอยละ 0.8

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

0.036

= 4.50-5.00
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4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 4
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 6
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 8
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 10
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ
ตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 12
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
(1) มีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปนลาย
ลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนงานสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีผู
ประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10% ของ
จํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตอ
อาจารยประจํา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

1

1

-

1

1

1.6

0.8 หลักสูตรสาขาวิชามีจํานวนผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศตอ
จํานวนอาจารยประจําต่ํากวารอยละ 4

0.016

1

1

1

4

1

1

1.6

0.016

2

1

1

-

1

1

0.6

1.6 sหลักสูตรสาขาวิชาสวนใหญมีนโยบาย
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร แตยังไมมแี ผนงาน
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวน
อาจารย หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีผูประเมินอิสระ
ในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10%
ของจํานวนอาจารย ยกเวนหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
0.8 หลักสูตรสาขาวิชามีจํานวนบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง(citation) ใน
refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เชน
ISI,ERIC) ตออาจารยประจําต่ํากวารอย
ละ 0.1

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

0.016

= 4.50-5.00
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น้ํา
หนัก

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

1

1

1

1

2

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

48

49

1.0

1.2 หลักสูตรสาขาวิชาไมมจี ํานวน
ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอ
จํานวนอาจารยประจํา

19.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

= NA

= 1.00-1.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.00996

0.28996
= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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9.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
9.1.1 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และชุมชนมีสวน
รวม
(1) มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(2) มี (1) + มีกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
(3) มี (2) + มีการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(4) มี (3) + มีการเผยแพรการประเมินคุณภาพภายใน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

9.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ
ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพและการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป
(1) มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
(2) มี (1) + มีระบบการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ
ภายใน
(3) มี (2) + มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
(4) มี (3) + มีการนําการประเมินคุณภาพภายในไปใช
(5) มี (4) + มีการเผยแพรการประเมินคุณภาพภายใน

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

1

4

4

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

2

2

2

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการดาน
คุณภาพ และประเมินการประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร โดยจัดทําการ
รายงานตนเองดานประกันคุณภาพ
พรอมทั้งจัดทําเอกสารรูปเลมเผยแพร
จุดออน
ทุกหลักสูตรสาขาวิชายังไมไดนําผล
การประเมินมาใชปรับปรุงและพัฒนา
อยางจริงจัง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาควรใหความ
สนใจเรื่องการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร แลวนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพภายใน มีระบบตรวจ
ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
จุดออน
ทุกหลักสูตรสาขาวิชายังไมไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
พรอมทั้งเผยแพร
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรกําหนดระยะเวลาการประเมิน
คุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินเพื่อ
นําผลมาใชปรับปรุงการดําเนินงาน
ตอไป

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.04

0.02
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

9.1.3 มีกลไกการประกันคุณภาพของสถาบัน ดานระบบ
โครงสรางการบริหารดานบุคลากร และดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(1) มีกลไกการประกันคุณภาพดานระบบโครงสรางการ
บริหาร
(2) มี (1) + มีกลไกการประกันคุณภาพดานบุคลากร
(3) มี (2) + มีกลไกการประกันคุณภาพดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(4) มี (3) + มีการประเมินกลไกการประกันคุณภาพของ
สถาบัน ดานระบบโครงสรางการบริหารดานบุคลากร
และดานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
9.1.4 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเทียบระดับ ( Benchmarking )
(1) มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานการคัดเลือกนักศึกษาเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานการบริหารจัด
การศึกษา
(3) มี (2) + มีมาตรฐานและตัวชี้วัดดานผลผลิต
(4) มี (3) + มีการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงพัฒนาและนําไปใช

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

1

1

1

1

1

1

48
1

49
1

1

3

3

3

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

ทุกหลักสูตรมีกลไกการประกัน
คุณภาพดวยระบบโครงสรางการ
บริหาร
จุดออน
ทุกหลักสูตรยังไมไดกําหนดกลไก
การประกันคุณภาพดานบุคลากร การ
ปฏิบัตงิ าน ตลอดจนประเมินแลวนําผล
มาใชปรับปรุงไวเปนลายลักษณอักษร
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาควรกําหนด
กลไกประกันคุณภาพทุกดาน
ดําเนินการ ประเมินผล แลวนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนา
ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีมาตรฐาน
และตัวชี้วัดดานการคัดเลือกนักศึกษา
บริหารจัดการ ดานผลผลิต
จุดออน
ทุกหลักสูตรสาขาวิชายังไมได
ประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดตลอดจน
นําผลมาปรับปรุงพัฒนา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ทุกหลักสูตรสาขาวิชาควรประเมิน
มาตรฐานและตัวชี้วัดและนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด

0.01

ทุกหลักสูตรสาขาวิชาประเมินตนเอง
จัดทําเอกสารตํารา เพื่อเผยแพรผลการ
ดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
จุดออน
ยังไมมีการเผยแพรผลการดําเนินงาน
แกสาธารณชน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพอยางจริงจัง

0.02

0.03

9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.2.1 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง
สาธารณชน
(1) มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย
(2) มี (1) + มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) มี (2) + มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ตอสาธารณชน
(4) มี (3) + มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมา
ปรับปรุงและพัฒนา

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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(5) มี (4) + มีการนําผลไปใช
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

9.2.2 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
(1) มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในดานการ
บริหาร
(2) มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน ดานบริหาร
(3) มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในอยางนอยปละ
1 ครั้ง
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพภายใน
(5) มี (4) + มีการนํามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร

1

3

3

3

3

3

3

3

9.3 การประกันคุณภาพภายใน
(1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
(2) มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(3) มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในของทุก
หนวยงานยอย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ
(5) มี (4) + มีการนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงาน

0.895

3

3

3

3

3

3

3

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีระบบ
ประกันคุณภาพดานการบริหารจัดการ
ทําความเขาใจและประเมินคุณภาพ
ภายในหลักสูตร จัดทําเอกสารรายงาน
ตนเองปละ 1 ครั้ง
จุดออน
ยังไมไดเผยแพรผลการดําเนินงาน
และนํามาเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรบริหารจัดการ โดยคํานึงถึง
มาตรฐานคุณภาพ มีการประเมินและนํา
ผลมาปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ มีกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสรางความ
เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพและมี
การประเมินคุณภาพภายในอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง จัดทํารายงานตนเอง
จุดออน
ยังไมไดเผยแพรผลการประเมินตอ
ผูเกี่ยวของและยังไมไดนําผลการ
ประเมินมาใชในการบริหารงานอยาง
จริงจัง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรนําผลการประเมินมาใชในการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึน้

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.03

0.0268

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

0.895
9.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
(1) มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออํานวยตอ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก
(2) มี (1) + มีความพรอมรับการตรวจประเมินจาก
ภายนอกหนวยงาน
(3) มี (2) + มีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพทางกายภาพ
และสิ่งแวดลอมในทางที่ดีขึ้น
(4) มี (3) + มีการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
(5) มี (4) + บุคลากรสวนใหญมีจิตสํานึกเรื่อง “คุณภาพ”
และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรสาขาวิชา

3

3

3

3

3

9.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบการ
2.16
ประกันคุณภาพภายใน
1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร
งบประมาณและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน
เชน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ อาทิเชน
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพคณะบุคคล
หรือหนวยงานที่ รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู
มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑการประกัน
คุณภาพ
2) มี(1) + บุคลากรในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในและใหความรวมมือ
3) มี(2) + มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง เชน การ
ดําเนินการ/การติดตามตามคูมือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและเกณฑ การประกันคุณภาพ การดําเนินการ
ตามแผนงานการประกันคุณภาพ แตการดําเนินการน
อยกวารอยละ 70
4) มี(3) + มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องและ
ดําเนินการไดครบรอยละ 100
5) มี(4) + มีการประเมินผลลัพธและการนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49
7.79
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

คาเฉลี่ย
ของทุก
หลักสูตร
สาขาวิชา
โปรแกรม

48

49

3

3

ผลการดําเนินงานโปรแกรมวิชา
ปการศึกษา 2549

ทุกหลักสูตรมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพ เตรียมพรอมสําหรับการ
ประเมินจากภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางกายและสิ่งแวดลอมดีขึ้น
จุดออน
ยังไมไดนําผลการประเมินมาพัฒนา
ภารกิจหลักอยางจริงจัง แมวาบุคลากร
จะมีจิตสํานึกการทํางานอยางมีคุณภาพ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรนําผลการประเมินมาวาง
แผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และใหบุคลกรทุกฝายปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
....................
จุดออน
..............................................................
..
จุดเดน
..............................................................
..
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
..............................................................
..

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.0268

= 4.50-5.00
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 4.4
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
4.6
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
2.8
รวม

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

11.8

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.044
0.046
0.028
0.118

1.8

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.036

1.8

0.009

0.8

0.002

-

-

3.4

0.034

0.8

0.008

4.2

0.042

2.8

0.028

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

3.0

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.03

1.2

0.024

-

-

2.8

0.028

2.6

0.026

0.8

0.008

5.0

0.05

3.6

0.036

4.4

0.044

5.0

0.05

0.8

0.008

3.4
4.6
2.4
4.0
3.0
62.2

0.034
0.046
0.048
0.08
0.03
0.701

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
รวม

มาตรฐาน

3.8
3.4
3.4
10.6

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.076
0.034
0.068
0.178

2

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.03

1.6
1.8

0.024
0.018

1.0

0.01

1.0

0.02

2.2

0.022

2.6

0.052

1.0

0.02

1.8

0.036

0.8

0.016

1.6

0.016

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)
0.8
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการวิจัย ใน refereed joumal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตออาจารยประจํา
4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด 1.2
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารยประจํา
รวม
19.4

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานดานการ
ประกันคุณภาพ

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

ตัวชี้วัด

= NA

= 1.00-1.49

0.00996
0.28996

ประเมินตนเอง

9.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
9.1.1 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และชุมชนมีสวน
รวม
9.1.2 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ
ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
9.1.3 มีกลไกการประกันคุณภาพของสถาบัน ดานระบบ
โครงสรางการบริหารดานบุคลากร และดานการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
9.1.4 มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเทียบระดับ ( Benchmarking )
9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.2.1 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง
สาธารณชน
9.2.2 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารใหไดมาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
= 1.50-2.49

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.016

คะแนนถวง
น้ําหนัก

4

0.04

2

0.02

1

0.01

3

0.03

2

0.02

3

0.03

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

9.3 การประกันคุณภาพภายใน
9.4 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
รวม

3
3
-

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.0268
0.0268

21

0.2

สรุปผลการประเมินตนเอง
จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3

3

-

22
3
13
-

10
3
-

12
13
-

มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
เฉลี่ย

8

5

3

มาตรฐาน

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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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติโปรแกรมวิชา
ปรัชญาโปรแกรมวิชา
วิสัยทัศนโปรแกรมวิชา
พันธกิจโปรแกรมวิชา
จุดมุงหมายโปรแกรมวิชา
วัตถุประสงคโปรแกรมวิชา
ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานโปรแกรมวิชา
ระบบการประกันคุณภาพภายในโปรแกรมวิชาที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรที่เปดสอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
6
7
8
8

38

สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3
คณะผูจัดทํา

สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินตนเอง

9
11
21
22
27
31

39

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

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

40

