สวนที่ 1
บทนํา
ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูและวิทยาลัยครู ในชวงแรกไดบริหารจัดการกลุมผูสอน
เปนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ตอมาไดพัฒนาเปนภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาภาษาตางประเทศ
ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดจัดระบบบริหารจัดการวิชาการแบบโปรแกรมวิชาและ
ใหยกเลิกการบริหารแบบภาควิชา ใหมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่จะบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอนใหมคี ุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มดําเนินการรับนักศึกษาและสอนตาม
หลักสูตรเมื่อปการศึกษา 2545 โดยมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนทั้งหมดจํานวน 40 คน ในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอน โดยทางโปรแกรมไดจัด
อาจารยที่มีความรู ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
เขาสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรอยางครบถวน เพื่อใหผลผลิตคือ บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาไดรับนักศึกษารุนที่ 2 ในปการศึกษา 2546 รุนที่ 3 ในปการศึกษา 2547 รุนที่ 4
และ 5 ในปการศึกษา 2548 และ 2549 ตามลําดับ ขณะนี้มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) สําเร็จการศึกษาแลว 1 รุน คือรุนที่ 1 (เขาศึกษาปการศึกษา 2545)
มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) คือ
1. อาจารยยงยุทธ อินทจักร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสํารวย คลายชม
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
กรรมการ
4. อาจารยนิภา สนสอาดจิต
กรรมการ
5. อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
กรรมการ
6. อาจารยวชั รี พิณโรจน
กรรมการและเลขานุการ
7. อาจารยพิทยา ยาโม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 1189/2548
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ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับชาติ มีความเปนไทยและสากลอยางสมดุล มีคุณธรรม ใฝรู และเปนฐานกําลังที่สําคัญในการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความวิริยะอุตสาหะ คุณธรรม จริยธรรมและซาบซึ้ง
ในคุณคาของความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตอยูใ นสังคมอยางมีความสุข

พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชา
2. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. บริการวิชาการแกทองถิ่น
4. สงเสริมใหมรการบํารุงรักษา เผยแพรวัฒนธรรมไทย และปลูกฝงความรักและจิตสํานึกของ
ความเปนไทย

วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. ใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร โยใชภาษาอังกฤษทางดานการฟง พูด อานและ
เขียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. ใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพและการจัดการ เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ลาม มัคคุเทศก ผูแปลเอกสาร เจาหนาที่
สํานักงานและอาชีพอื่นๆ
3. ใหนักศึกษามีความรูความสามรถพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
4. ใหนักศึกษามีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
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นโยบายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. บริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ใหมีคุณภาพในระดับสากล
(ปรับปรุงพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ ฯ จัดทําแผน ติดตามประเมินผล เผยแพร
ประชาสัมพันธ ประเมินหลักสูตร ติดตามผลบัณฑิต)
2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อใหสามารถสอนนักศึกษา
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฝกอบรมระยะสั้น ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น)
3. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรรวมกับหลักสูตร
โปรแกรมวิชาและคณะอื่นๆ
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา
5. สงเสริมใหคณาจารยในหลักสูตรทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
6. ใหบริการดานวิชาการตามความตองการของหนวยงาน
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แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ)
 โครงสรางการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 2/2548

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

กรรมการบริหาร

สังคมศึกษา
พัฒนาชุมชน

สาขาภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตร

สาขาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท

นิติศาสตร

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ดนตรี

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

สํานักงานคณบดี
ฝายเลขานุการ
ฝายธุรการ

ศิลปกรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ฝายวิชาการ
ฝายการเงินและพัสดุ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ฝายอาคารสถานที่
ภาษาญี่ปุน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรสาขา
เลขานุการ
กรรมการ
มาตรฐานที่ 1

กรรมการ
มาตรฐานที่ 2

กรรมการ
มาตรฐานที่ 3

กรรมการ
มาตรฐานที่ 4

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) จัดวางระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรโดย
คํานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ดําเนินตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ (3
ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 2 ดานการเรียนการสอน (23 ตัวชี้วดั )
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา (3 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 4 ดานการวิจัย (14 ตัวชี้วัด)
โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร ดังนี้
1. อาจารยยงยุทธ อินทจักร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสงกรานต ถุงแกว
กรรมการ
3. อาจารยวัชรี พิณโรจน
กรรมการ
4. อาจารยวรางคณา สุติน
กรรมการ
5. อาจารยพิทยา ยาโม
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 031/2548
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นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ)
หลักการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ใหมคี ุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้
1. ยึดกรอบมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา เปนแนว
ในการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการ/กรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานแตละมาตรฐาน ภายใตการ
ควบคุมดูแลประสานงานของผูประสานงานหลักสูตร ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐาน เอกสารการดําเนินงาน
3. คณะกรรมการดําเนินงานทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ตนรับผิดชอบ
5. คณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานรวมกัน
6. จัดทําเอกสารรายงานตนเองดานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1
จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
1
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม
หมายเหตุ รวมอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรสาขาวิชา

5
6
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บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
1
1
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

-

3
-

-

2
-

5
-

1

2
5

-

2
4

4

ตารางที่ 3
จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

-

-

-

10

รวม

-

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
-

8
จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2548
จํานวน 1 วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ตารางที่ 5
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2548 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
35 50 85 34 49 83 3 13 16 2 21 23 207
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2548 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
32,000
32,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

-

32,000

32,000

อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทัง้ หมดของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2548
อาคาร

อาคาร 7
อาคารภูมริ าชภัฏ
อาคาร 11
รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

3 หอง
4 หอง
2 หอง
9 หอง

1 หอง
1 หอง
2 หอง
4 หอง

2 หอง
2 หอง

1 หอง
1 หอง
2 หอง

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

3 ชั้น
2 ชั้น
3 ชั้น
8 ชั้น

9

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2548
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน
คอมพิวเตอร *
5 เครื่อง
เครื่องเลนเทป/ซีด*ี
2 เครื่อง
เครื่องพิมพ
2 เครื่อง
ตูเก็บเอกสาร
10 เครื่อง
โตะทํางาน พรอมเกาอี้
6 ชุด
โทรทัศน
1 เครื่อง
เครื่องฉายวิดีทัศน
1 เครื่อง
* ใชรวมกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10

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

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

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

3

3

0.03

4

4

0.04

3

3

0.03

3.33

3.33

0.10

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
หลักสูตรกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย สอดคลองกับภารกิจหลัก ไดเผยแพร ประชาสัมพันธให
ทราบอยางทั่วถึง
จุดออน
ยังไมไดสํารวจวาบุคลากรที่เกี่ยวของทราบปรัชญา วิสัยทัศน ฯ ของ
หลักสูตร
จุดเดน
หลักสูตรมีปรัชญา วิสัยทัศนที่ชัดเจน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรดําเนินการเผยแพรและสํารวจวาบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ
แลวหรือไม ตลอดจนดําเนินการปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน ฯให
ทันสมัย
หลักสูตรจัดทําแผนดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ จุดประสงค เปาหมาย และไดเผยแพรไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข
)
จุดออน
งบประมาณสนับสนุนมีนอย ทําใหการกําหนดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทําไดไมมากเทาที่ควร
จุดเดน
หลักสูตรสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนงาน ตลอดจนเผยแพร
กิจกรรมที่ดําเนินการไดอยางกวางขวางทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ (ลงขาวหนังสือพิมพขาวสด เปนตน)
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดสรรงบประมาณให
มากกวานี้
หลักสูตรควรเผยแพรทางเว็บไซตใหมากกวานี้
หลักสูตรกําหนดใหผูประสานงานหลักสูตรเปนผูติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานเปนหลักใน
การดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ตลอดจนการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
จุดออน
ยังไมไดนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานใหกับสาธารณชน
ไดรับทราบ
จุดเดน
หลักสูตรทําการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง และนํามา
สรุปเพื่อวิเคราะหปญหา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
ครั้งตอไป

11

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

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48
1

49
1

1

1

0.005

ไมมบี ทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทาที่ตีพิมพ
เผยแพร

1

1

0.0025

ไมมีการประเมิน

0

0

0.00

ยังไมมีการประเมิน เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งสําเร็จการศึกษา

0.02

โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําโครงการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต

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

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

0.25

0

ยังไมมีการประเมิน เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งสําเร็จการศึกษา
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิต

12
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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

มีนักศึกษาจํานวน 5 คน คือนางสาวพัชราวลัย ใจหลวงไดรางวัลจากการ
แขงขันทักษะการพูดในที่ชุมชน นางสาวเจนจิรา พูกัน และ นางสาว Fang
Yi ไดรับรางวัลที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในโครงการ Speech and Singing
Contest และนางสาวฉัตรพร คําขาด ไดรับทุนโครงการนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเปนเวลา 1 ป ณ ประเทศญี่ปุน คิดเปนจํานวนรอยละ 2 ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
จุดออน : นักศึกษาสวนใหญยังไมมั่นใจในความสามารถทางดานภาษา
ของตน
โอกาสในการพัฒนาและขอเสนอแนะ
หลักสูตรควรจัดโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในการแขงขันในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

5

5

0.05

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

ไมมวี ิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1

1

0.01

1

ยังไมมีการประเมินรอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด
ขอเสนอแนะ
ตองการทราบเกณฑในการประเมินวาดูจากสวนใดบาง

1

1

0.01

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

1

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา สอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ของมหาวิทยาลัย
จุดออน
ยังไมไดใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาประเมิน
หลักสูตร
โอกาสในการพัฒนาและขอเสนอแนะ
ควรดําเนินการวิจัยประเมินหลักสูตรทุกๆดาน โดยนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา นักศึกษาปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต และ
นําผลที่ไดมาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
ตอไป

2

2

0.02

(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามผลประเมิน

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 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เทากับ 40 : 1
จุดออน
จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
โอกาสในการพัฒนาและขอเสนอแนะ
เพื่อใหสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารยไดตามเกณฑ
มาตรฐาน ควรมีการประชาสัมพันธรณรงค เกี่ยวกับหลักสูตร
สาขาวิชาใหทราบกันทั่วไปใหมากกวานี้
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนอาจารยที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตอจํานวนอาจารยประจํา1 คน ซึ่งมีจํานวนรอยละ
20
จุดเดน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหทุนอาจารยศึกษาตอระดับปริญญา
เอก
โอกาสในการพัฒนาและขอเสนอแนะ
ใหมีการสนับสนุนดานงบประมาณและดานอื่นๆ อยางเพียงพอ

2

5

0.05

1

2

0.04

มีอาจารยที่ไดรับทุนศึกษาตอภายในประเทศ จํานวน 3 คน คือ
อาจารยยงยุทธ อินทจักร อาจารยวรางคณา สุติน ในระดับปริญญา
เอก, อาจารยพิทยา ยาโม ในระดับปริญญาโท
* ไมมีการประเมิน

0

0

0.00

น้ํา
หนัก

2

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 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.01

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

1

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

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

หลักสูตรสาขาวิชาไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จุดออน
อาจารยมีภาระงานมากเกินไป จนไมมีเวลาทําผลงานทาง
วิชาการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรสนับสนุนใหอาจารย
ทําผลงานทางวิชาการดวยการลดภาระงานสอนเพื่อใหอาจารยมีเวลา
ทําผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรสาขาวิชาไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จุดออน
อาจารยมีภาระงานมากเกินไป จนไมมีเวลาทําผลงานทาง
วิชาการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรสนับสนุนใหอาจารย
ทําผลงานทางวิชาการดวยการลดภาระงานสอนเพื่อใหอาจารยมีเวลา
ทําผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรสาขาวิชาไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จุดออน
อาจารยมีภาระงานมากเกินไป จนไมมีเวลาทําผลงานทาง
วิชาการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรสนับสนุนใหอาจารย
ทําผลงานทางวิชาการดวยการลดภาระงานสอนเพื่อใหอาจารยมีเวลา
ทําผลงานทางวิชาการ

= 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
2.13 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

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา ถูกสอบสวนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จุดเดน
อาจารยปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุสาหะ อุทิศตนเพื่องานอยาง
เด็มสามารถ

5

5

0.05

4

ไมมีการประเมิน

0

0

0.00

= 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

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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

1

หลักสูตรสาขาวิชามีการวางแผนและมีนโยบายระดับ
สถาบันการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สงเสริมการสรางประสบการณจริง (เอกสาร:แนวการสอนและภาพ
กิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง)
จุดออน
อาจารยบางสวนยังไมสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางเต็มรูปแบบ
จุดเดน
อาจารยทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ
กระตุนอาจารยผูสอนใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางใหมากขึ้น
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ควรสงเสริมดานวัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งงบประมาณที่เอื้อใหอาจารย
ผูสอนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น

3

3

0.03

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

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ ยูระหวาง 3.90 – 4.68
(เอกสาร: ผลการประเมินการสอนของอาจารย )
โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรใหอาจารยผูสอนนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
การเรียนหารสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4

4

0.04

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

1

รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตอ
จํานวนนักศึกษา มีคาเทากับ 75 (เอกสาร: ลายมือชื่อนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมและภาพกิจกรรม)
จุดออน
นักศึกษาบางคนไมเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรม
จุดเดน
หลักสูตรจัดกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ
โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ
กระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนและความสําคัญของกิจกรรม
ตางๆ ที่ทางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

5

5

0.05
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
(1) ต่ํากวา 300 บาท/คน/ป
(2) 300 – 400 บาท/คน/ป
(3) 401-500 บาท/คน/ป
(4) 501-600 บาท/คน/ป
(5) มากกวา 600 บาท/คน/ป
2.19 อาจารย
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย
(2) มี (1) + 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

ไมเกี่ยวของ เนื่องจากหลักสูตรไมไดเปนผูดูแล

1

1

0.01

1

2

2

0.02

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

1

มหาวิทยาลัยมีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย มีการกําหนดและ
ติดตามประเมินภาระงานของอาจารย โดยขอความรวมมือจาก
หลักสูตรสาขาวิชา
จุดออน
สัดสวนอาจารยประจําไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา
- สัดสวนวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยประจําไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา
โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราอาจารยใหเพียงพอและเปนตาม
มาตรฐานอุดมศึกษาและสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา มีแผนการสอน
และมีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ
สรางประสบการณจริง และมีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา (เอกสาร: แนวการสอนและผลประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษาและเอกสารการประชุม)
จุดออน
ยังไมมีขอมูลวาอาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยางไร
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะบันทึกขอบกพรอง ตลอดจนขอเสนอที่ไดรับจากการ
ประเมินของนักศึกษาและใหอาจารยจัดทําแนวทางพัฒนาตนเอง
พรอมทั้งรายงานผลการพัฒนาตอผูบังคับบัญชาเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา

4

5

0.05
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

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

2

มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการรับและคัดเลือกนักศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาจีน (เอกสารการประชุม)

1

3

0.06

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

3

3

0.06

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

หลักสูตรสาขาวิชามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร (เอกสาร :แนวการสอน)
จุดออน
ยังไมไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอบกพรองเกี่ว
กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู จึงไมไดนํามาปรับปรุง
กระบวนการวัดและประเมินผล
จุดเดน
อาจารยวัดและประเมินผลโดยยึดตามระเบียบมหาวิทยสลัย เมื่อ
มีปญหาไดมีการพูดคุย สรุปถึงแนวปฏิบัติที่ถูกตองรวมกัน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรเห็บขอมูลปญหาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
นํามาใชในการปรับปรุงการสัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
มีปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการภาษา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด วัสดุครุภัณฑ เชน เครื่องฉาย
ขามศรีษะ LCD Projector แผนใส เครื่องเลนเทป รวมกับคณะและ
หลักสูตรสาขาอื่นๆ (เอกสารบันทึกการประชุม)
จุดออน
ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
คณะจัดสรรงบประมาณและจัดหาปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ที่เปน
ประโยชนและสามารถใชรวมกันใหเพียงพอตอความตองการ
อาจารย

2

3

0.03

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

2.18

2.55

0.6375

19
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา (น้ําหนักรอยละ 5)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

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

2

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

1

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

2

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชามีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ครบ 5 ดาน โดยดําเนินกิจกรรมปฏิบัติตามจริงและไดรับความ
รวมมือจากคณาจารยและนักศึกษา รวมทั้งหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย (เอกสาร: แผนปฏิบัติการประจําป 2548 โครงการจัด
กิจกรรมตางๆ และภาพถาย)
-กิจรรมการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ)
-กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม วัน URU International Day
จุดออน
อาจารยและนักศึกษายังขาดความเขาใจที่ถูกตอง และชัดเจนใน
การมีสวนรวมในแตละกิจกรรมจึงทําใหเกิดความลาชา และไมได
รับความรวมมือในการทํากิจกรรมใหสัมฤิทธิ์ผลในทิศทางที่ควรจะ
เปน อีกทั้งยังไมมีการประเมินการดําเนินกิจกรรมที่เปนลายลักษณ
อักษรในบางโครงการ
จุดเดน
มีการจัดกิจกรรมที่เปนไปอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ครบถวน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนถูกตอง
และมีการประเมินโครงการ จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาใชเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในครั้งตอๆ ไป
หลักสูตรสาขาวิชามอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษา โดยกําหนด
บทบาทที่ชัดเจนและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสาร:
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและแฟมปฏิบัติงานของอาจารยที่
ปรึกษา)และ มีการประเมินการทํางานอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงระบบ
การใหคําปรึกษา
จุดเดน
ระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง ชัดเจนและถูกตอง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการใหคําชี้แจงขอบขาย บทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา และควรมีการประชุมสัมนาระหวางอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
เสนอปญหา แนวทางแกไข และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
หลักสูตรสาขาวิชายังไมมีการดําเนินการนโยบายและแผนปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่เปนลายลักษณอักษร แตได
ดําเนินการติดบอรดประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาอานรายละเอียดดวย
ตนเอง และมีการดําเนินการนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพที่เปนลายลักษณอักษร (แบบสอบถามการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ)
จุดเดน
งานดานการใหขอมูลสารสนเทศดานอาชีพและการศึกษาตอ
เปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบในหลักสูตร

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

3

4

0.08

3

4

0.04

1

4

0.08

20
ประเมิน

โดยแจงนักศึกษาโดยตรงและ/หรือประชาสัมพันธที่ปาย
ประชาสัมพันธ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

5

2.33

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง
= NA
= 1.00-1.49
= 1.50-2.49
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (น้ําหนักรอยละ 20.83)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

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

1.5

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

1.5

1

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

0.2

4
= 4.50-5.00

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

ปการศึกษา 2549 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) ยังไมมีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัยที่
ชัดเจนและยังไมมีนโยบายแผนและระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางวิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร
จุดออน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอนมากจึงไมมีเวลาในการ
ทําวิจัย
จุดเดน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ มัศักยภาพและความสามรถในการ
ทํางานวิจัยทุกคน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรฯ ควรมีการกําหนดนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการทําวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรฯ และลด
ภาระงานสอนเพื่อเพิ่มภาระงานดานวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหมๆ
ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มาก ทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานวิจยั เพื่อเสนอขอรับทุน
สนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1

1

0.015

1

1

0.015

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย

1

1

0.01

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

21
(2)
(3)
(4)
(5)

รอยละ 2-4
รอยละ 5-9
รอยละ 10-14
รอยละ 15 ขึ้นไป

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.4เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 1,000 บาท/คน/ป
(2) 1,000 - 4,999 บาท/คน/ป
(3) 5,000 - 9,999 บาท/คน/ป
(4) 10,000 - 14,999 บาท/คน/ป
(5) 15,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป
4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 1,000 บาท/คน/ป
(2) 1,000 - 4,999 บาท/คน/ป
(3) 5,000 - 9,999 บาท/คน/ป
(4) 10,000 - 14,999 บาท/คน/ป
(5) 15,000 บาท/คน/ป ขึ้นไป
4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 16
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 21
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 26
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 31
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 36

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

1

1

0.01

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัยจึงยังไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

1

1

0.02

1

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

1

1

0.01

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

22

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) อาจารยและบุคลากรทีไ่ ดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
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

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวงน้ําหนักที่
ไดป 49

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีเงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

1

1

0.02

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

1

1

0.02

1

ไมมีการประเมิน

0

0

0.00

23
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิ พเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 4
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 6
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 8
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 10
(5) จํานวนผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 12
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
(1) มีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนงานสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพเผยแพรในวารสารที่
มีผูประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10%
ของจํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีผลงานเผยแพรหรือสามารถ
นําไปใชประโยชนในระดับทองถิ่นได

1

1

0.02

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีผลงานเผยแพรหรือสามารถ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติปละระดับนานาชาติได

1

1

0.02

1

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีนโยบายในการเผยแพร
ผลงานวิจัย

1

1

0.01

24
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)

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

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

= NA

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

2

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีผลงานที่ไดรับการอางอิงใน
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(เชน ISI,ERIC)

1

1

0.02

0.83

ไมมีการประเมินเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีภาระงานสอน
มากจึงไมมีเวลาในการทําวิจัย จึงยังไมมีผลงานที่ไดรับการจด
ทะเบียนทางทรัพยสินทางปญญา

1

1

0.0083

1.00

1.00

0.1883

19.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

= 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

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.10
0.6375
0.2
0.1883
1.1258

25

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน

3

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.03

4
3

0.04
0.03

10

0.10

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

1

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02

1

0.05

1

0.025

0

0.00

5

0.05

1

0.01

1

0.01

2

0.02

รวม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

26
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

5

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.05

4

0.04

0

0.00

1

0.01

1

0.01

1

0.01

5

0.05

3

0.03

4

0.04

5

0.05

1

0.01

2
5
3
3
3
56

0.02
0.05
0.06
0.06
0.03
0.6375

2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.23 ปจจัยเกื้อหนุน
รวม

27
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการ
วิจัย

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
รวม

ตัวชี้วัด

4
4
4
12

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.08
0.04
0.08
0.2

4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัยชัดเจน
4.2 แหลงทุนวิจัย

1
1

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.015
0.015

4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
4.4เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารยประจํา
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ
สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
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ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง

28
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการ
วิจัย

4.13 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)
ใน refereed joumal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตออาจารยประจํา
4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารยประจํา
รวม

1

น้ําหนัก
0.02

1

0.0083

13

0.1883

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

3

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
-

22
3
13
41

11
3
17

11
13
24

จากการประเมินตนเองดานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 4 มาตรฐานขางตน สรุปไดวา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) สามารถดําเนินงานดานประกันคุณภาพผานเกณฑจํานวน 2
มาตรฐาน (เกณฑผาน = 3.00) คือ มาตรฐานที่ 3 ดานการพัฒนานักศึกษา อยูในลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ยผลการประเมิน
ตนเอง = 4) มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย อยูในลําดับที่ 2 (คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินตนเอง = 3.33) มาตรฐานที่ 2 ดานการเรียนการสอน อยูในลําดับที่ 3 (คาเฉลี่ยผลการประเมินตนเอง =
2.55) และมาตรฐานที่ 4 ดานการวิจัย เปนมาตรฐานที่หลักสูตรสาขาวิชามีจุดออนมากที่สุด (คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินตนเอง = 1.00)

รายการหลักฐานอางอิง

29
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
คูมือประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
2
แผนปฏิบัติการประจําป 2549
3
สารสนเทศที่ปายประชาสัมพันธ
4
เว็บไซตของหลักสูตรสาขาวิชา
5
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประจํากลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
6
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
7
เอกสารขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
8
เอกสารขอมูลจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป
9
เอกสารขอมูลอาจารประจําหลักสูตร
10
เอกสารขอมูลอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร
11
แฟมแนวการสอน
12
ตัวอยางรูปภาพกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
13
ผลการประเมินการสอนของอาจารย
14
หลักฐานการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
15
ตัวอยางรูปภาพกิจกรรมของนักศึกษา
16
แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร
17
รายงานการประชุม
18
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2
แผนปฏิบัติการประจําป 2549
19
แฟมโครงการจัดกิจกรรมและภาพถาย
20
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
21
แฟมขอมูลสารสนเทศดานอาชีพและการศึกษาตอ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
-

ชื่อเอกสาร

30

คณะผูจัดทํา
1. อาจารยยงยุทธ อินทจักร
2. อาจารยสงกรานต ถุงแกว
3. อาจารยวัชรี พิณโรจน
4. อาจารยถนอมขวัญ ภูริสัตย
5. อาจารยพิทยา ยาโม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

31

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
นโยบายหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
โครงสรางระบบประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับ
การประกันคุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ
หลักสูตรที่เปดสอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
วัสดุ/ครุภัณฑ

หนา
ก
ข
1
2
2
2
2
3
4
5
6
6
7
8
8
8
9

สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2 สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
รายการหลักฐานอางอิง
คณะผูจัดทํา
ภาคผนวก

10
11
19
20

29
30

33

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

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

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานการประเมินตนเองดานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 2549 โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร ไดทําการประเมินตนเองตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2549 – 31 มีนาคม 2550
จากการประเมินตนเองพบวา จาก 41 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพผาน
เกณฑรอยละ 41 (17 ตัวชี้วัด) หลักสูตรสาขาวิชาไดทราบจุดออนที่ควรนํามาปรับปรุงพัฒนาดาน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาตั้งใจวา จักแกไขจุดออนและขอบกพรองที่ไดจากการประเมินตนเอง
ครั้งนี้ใหดียิ่งขึ้น
หลักสูตรสาขาวิชาเชื่อวา เอกสารรายงานฉบับนี้จักเปนประโยชนตอ การพัฒนาการศึกษา
สําหรับผูที่สนใจตามสมควร

(นายพิทยา ยาโม)
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
20 มีนาคม 2550

