สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ไดริเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตพุทธศักราช 2536 และไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาการฝกหัดครู
ขณะนั้น และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 ป ตามระเบียบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ซึ่งมีผลทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน
ตอมาเมื่อวันที่ 4 – 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ตอมาวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2542 ไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อแกไขปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตรอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อจัดทําเอกสารหลักสูตรโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงแกไข พุทธศักราช 2542 ซึ่งตอมา วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2543
หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขก็ไดรับการอนุมัติ จึงมีผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดสอนโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตรไดใชหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขดังกลาว ตอมาหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการใชมา
ครบ 5 ป คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจึงไดทําการวิจัยประเมินผลสภาพการใชหลักสูตรโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี 4 ป เมื่อป 2548 โดยผูวิจัยคือ ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
และอาจารยสุพัตรา ธิมาคํา และผลจากการวิจัยคณะกรรมการไดนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พุทธศักราช 2549 และหลักสูตรไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งหลักสูตรใหมจะเริ่มทําการเปดสอนในปการศึกษา 2549
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผลิตบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ ในดานบริหารรัฐกิจ
รวมทั้งสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
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วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะในดาน
การบริหารจัดการภาครัฐ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอองคการ ทองถิ่น และประเทศชาติ
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น
และสังคม
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตรใหมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ และสนองตอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. พัฒนาบัณฑิตใหมคี ุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําในทองถิ่น

วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติไปประกอบอาชีพ และปฏิบัติงาน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการสนับสนุนในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และ
สามารถนํามาประยุกตใชทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอองคการทองถิ่น และ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชา
ดุริยางศาสตร (คบ. 5 ป)

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

คณะกรรมการบริหาร

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา/นักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
- คูมือประกันคุณภาพของหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา
ไปสูการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีแผน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
3. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
3
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
1
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
1
รวม
5
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บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
3
3
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
1
1
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม
4
4
ตารางที่ 3 จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
2
2
รวม
2
2
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร
1
1
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2549
จํานวน 1 วิชาเอก ไดแก หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ชั้นปที่ 1 (คน) ชั้นปที่ 2 (คน) ชั้นปที่ 3 (คน)
โปรแกรมวิชา/
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร 66 55 121 67 49 116 44 31 75
รวม

66 55 121 67 49 116 44 31 75

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ชั้นปที่ 4 (คน) ชั้นปที่ 5 (คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

42 26 69

381

42 26 69

381

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภท
งบประมาณ
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผนดิน
-

งบบํารุงการศึกษา
60,000
60,000

รวมทั้งสิ้น
60,000
60,000
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2549
อาคาร

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

-

รวม

1

1

1

1

-

สํานักงาน จํานวนชั้น

-

-

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8 รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2549
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
ไมโครคอมพิวเตอร Belta Pentium 2-166
ไมโครคอมพิวเตอร Laser Pentium 3-733
ไมโครคอมพิวเตอร Laser Pentium 3-733
โตะวางคอมพิวเตอร
เครื่อง Scanner HP. 4 C
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Inkjet HP. 970XI
เครื่องพิมพธรรมดา Epson LQ 670
เครื่องสํารองไฟ
โทรทัศน 21” Panasonic
เครื่องเลน วีดีโอ Panasonic
วิทยุเทป Panasonic มี 2 ลําโพง
วิทยุเทป Panasonic RXED 77

จํานวน
4 ตู
1 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
4 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

สถานที่
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

1121
1122
1122
1122
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
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วัสดุ/ครุภัณฑ (ตอ)
ลําดับที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27
28
29
30

รายการ
วิทยุเทป คาราโอเกะ
โทรศัพทแบบตั้งโตะ
เครื่องรับสงโทรสาร Panasonic KFX 1000เครื่อง
ฉายสไลด แบบถาดแนวนอน KODAK
ตูไมวางโทรทัศนมีกระจก
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก
โตะทํางานอาจารยแบบเหล็ก
เกาอี้เบาะนวมมีพนัก ลอหมุน
เกาอี้พิมพคอมพิวเตอร
โทรโขง
Hub แบบ 8 ชอง
ตูเย็น National NR-A 142 E
พัดลมผนังแบบสาย Sanyo
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Laser Jet 5
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร hp Laser jet 2300
กลองถายรูปดิจิตอล mini DV คมชัด 520 เสน
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร hp Laser jet 1015

จํานวน
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู
1 ตู
3 ตัว
1 ตัว
7 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ตู
1 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง

สถานที่
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121
1121

สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 3)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจวัตถุประสงค 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 กลไกทีเ่ อื้อใหเกิดการ
ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
(1) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(3) มี (2) + มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและ
บุคลากรสวนใหญทราบ
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
(5) มี (4) + บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ
เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไปปฏิบัติ
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
(1) มีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงานที่
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
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

1

1

1

ผลการประเมิน คาคะแนน
ตนเอง
ถวน้ําหนัก
48
49 ที่ไดป 48

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจนสอดคลอง
กับภารกิจและมีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน
ทราบ และมีระบบหรือกลไกทีเ่ อื้อใหเกิดการปรับใหเหมาะสมกับ
สถานการณ (เอกสารที่ 1.1 คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ป 2549 และ Website คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………..
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีการจัดทําแผนดําเนินงาน
ที่ครอบคลุมภารกิจหลักเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับขอ 1.1
และมีการเผยแพรแผนการดําเนินงานใหบุคลากรสวนใหญทราบและมี
การดําเนินงานตามแผน (เอกสารที่ 1.2 เอกสารแผนปฏิบัติการและ
Website คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
จุดออน
1. บุคลากรมีสวนรวมวิเคราะหภารกิจเพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานนอย
ไมสม่ําเสมอ
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรปรับปรุงแผนการดําเนินงานและนําผลไปปฏิบัติ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีการติดตามและประเมินแผน
ดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษรมีผูรับผิดชอบและปจจัยในการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลการดําเนินงาน และเผยแพรใหบุคลากรและ
สาธารณชนทราบ (เอกสารที่ 1.3 สรุปผลการดําเนินงาน ป 2548 และ
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาโดดเดน ป 2548)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

3
= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

5

5

0.05

4

4

0.04

4

4

0.04

4.33

4.33

0.13

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (น้ําหนักรอยละ 30.50)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.1 รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป (รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ )
(1) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนนอยกวาหรือเทากับ รอยละ 86
(2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 88
(3) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 90
(4) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือนรอยละ 92
(5) ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในระยะเวลา 12
เดือน รอยละ 94 ขึ้นไป
2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิต
(1) ระดับความพึงพอใจนอยกวาหรือเทากับรอยละ 65
(2) ระดับความพึงพอใจรอยละ 66 – 70
(3) ระดับความพึงพอใจรอยละ 71 – 75
(4) ระดับความพึงพอใจรอยละ 76 – 80
(5) ระดับความพึงพอใจรอยละ 81 ขึ้นไป
2.3 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือเทียบเทาทั้งหมด
(1) ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 6
(2) รอยละ 8
(3) รอยละ 10
(4) รอยละ 12
(5) รอยละ 14 ขึ้นไป
2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

2

0.5

0.25

0

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48
49

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําในระยะเวลา 12 เดือน โดยสํารวจขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา
34 คน มีงานทําทั้งสิ้น 34 คน จากบัณฑิต 35 คน คิดเปนรอยละ 100
(เอกสาร 2.1 รายงานสรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เดือน
สิงหาคม 2548
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) บัณฑิตมีงานทํามาก
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรสํารวจขอมูลบัณฑิตทุกป
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจางและผูประกอบการ
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรไมไดเปดสอนระดับปริญญาโท
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
............................................................................................................
.................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

5

5

0.1

1

1

0.005

1

1

0.0025

= 4.50-5.00

NA
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.5 จํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษา
(1) รอยละ 0.1
(2) รอยละ 0.2
(3) รอยละ 0.3
(4) รอยละ 0.4
(5) รอยละ 0.5
2.6 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(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
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 หนึ่งรอบการศึกษาตามหลักสูตร
(5) มี (4)+มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามผลประเมิน

น้ํา
หนัก

1

1

1

1

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
ในรอบ 3 ปที่ผานมาศิษยเกาที่ไดรับเกียรติคุณยกยองจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหนายสนาม กอนวงษ ซึ่งไดรบั
การยกยองดานผูนําทองถิ่นดีเดน และ อปพร.ดีเดน
จุดออน
1) มีการสํารวจขอมูลศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณไมทั่วถึง
จุดเดน
…………………………………………………………………….
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรเก็บขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน
............................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีวิทยานิพนธ/ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนใหนักศึกษามีผลงานระดับชาติ
หลักสูตรสาชาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดรับการรับรองจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาและสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
มีการประเมินหลักสูตรและมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน (เอกสารที่ 2.8 รายงานการประเมินหลักสูตร ป 2548)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) มีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48
49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

2

2

0.02

1

1

0.01

5

5

0.05

5

5

0.05

12
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 19 : 1
(2) อยูระหวาง 19:1 – 24:1
(3) อยูระหวาง 25:1 – 30:1
(4) อยูระหวา ง31:1 – 35:1
(5) มากกวา 35:1

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 ขึ้นไป
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
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

1

2

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย 106 : 1 (เอกสารที่ 2.9 ขอมูล นักศึกษา
เทียบกับจํานวนอาจารยในหลักสูตร)
จุดออน
1) จํานวนนักศึกษามากเกินเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
จุดเดน
1) มีการบริหารจัดการที่ดีทั้ง ๆ ที่มีอาจารยนอย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) คณะเพิม่ อาจารย/ IT
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอปริญญาเอก

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

5

5

0.05

1

1

0.02

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
จุดออน
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอตางประเทศ

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

NA
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48
49

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

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

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
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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

1

1

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน จากอาจารย 4 คน
คิดเปนรอยละ 50 (เอกสารที่ 2.12.1 คูมือหลักสูตรสาขาวิชาหนา 22)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
............................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีอาจารยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาอาจารยใหไดตําแหนงรองศาสตราจารย
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีอาจารยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

5

5

0.05

1

1

0.01

1

1

0.01

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of Ethics )
(1) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
นอยกวารอยละ 96
(2) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 97
(3) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 98
(4) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 99
(5) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
รอยละ 100
2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย (Profession Ethics) ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) และมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) มี (2) และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(4) มี (3) และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุงจรรยาบรรณ
ใหทันสมัย
(5) มี (4) และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การกระทําผิดจรรยาบรรณมาใชวางแผนปองกันหรือ
แนวทางแกไข
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

1

4

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยไมถูกสอบ
เกีย่ วกับจรรยาบรรณ รอยละ 100 (เอกสารที่ 2.13 ตรวจสอบขอมูล
จากกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) ไมมีอาจารยขาดจรรยาบรรณ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

5

5

0.05

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

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

NA
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

5

5

0.05

4

4

0.04

5

5

0.05

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 + มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการพัฒนาอยาง
ชัดเจน
4) มี 3 + มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการปฏิรูป
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/สถานศึกษาอื่น
5) มี 4 + มีระบบการประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมิน

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

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

1

1

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและกําหนดทิศทางในการพัฒนาอยางชัดเจน
(เอกสารที่ 2.15.1 โครงการอบรมบรรยายพิเศษ ผลงานของนักศึกษาที่
ทําประกอบการเรียนรายวิชาตาง ๆ เชน ผลงานวิจัย, การฝกประสบการณ
วิชาชีพ, การสัมมนา, มีฐานขอมูลรัฐประศาสนศาสตร, ตําราออนไลน
และรูปภาพกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) มีกิจกรรมเสริมนักศึกษหลากหลาย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................

คณะฯ ไดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูระหวาง 4.10 – 4.40
(เอกสารที่ 2.16 ผลการประเมินอาจารย ป 1/2549)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) อาจารยสวนใหญมีคุณภาพการสอนคอนขางดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารยใหเพิ่มขึ้น
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เขารวมกิจกรรม/โครงการ
รอยละ 80 ขึ้นไป (เอกสารที่ 2.17 สรุปผลการเขารวมกิจกรรม/
โครงการของนักศึกษาและ Website)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
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หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

1

1

1

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
ไมสามารถคํานวนคาใชจายทั้งหมดไดควรใชขอมูลจากคณะ
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
มีการกําหนดและติดตามประเมินภาระงานของอาจารย (เอกสารที่
2.19 แบบประเมินติดตามภาระงานของอาจารย)
จุดออน
…………………………………………………………………..
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการศึกษาตามหลักสูตร มีประมวลรายวิชาครบทุกวิชา
มีแนวการสอนครบ และมีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษาตลอดจนมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการ
ประเมิน (เอกสารที่ 2.20 คือเอกสารหลักสูตรฉบับเดิม, ฉบับใหม,
เอกสารแนวการสอนรวมเลมและผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) มีเอกสารตาง ๆ ครบ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรปรับปรุงแกไขแนวการสอนทุกภาคเรียน

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48
49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

1

1

0.01

4

4

0.04

5

5

0.05

= 4.50-5.00
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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% ของจํานวนที่รับเขา
2.22 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(1) มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร
(2) มี (1) + มีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผล
(3) มี (2) + มีระบบ และ/หรือ กลไก ที่สามารถ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูข องนักศึกษาทุกรายวิชา
(4) มี (3) + มีการประเมินงานดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
2.23 ปจจัยเกื้อหนุน
(1) มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู
(2) มี (1) + มีการรวมใชปจจัยเกื้อหนุนระหวาง
หนวยงาน และ/หรือคณะ
(3) มี (2) + มีการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนอยางเพียงพอ
(4) มี (3) + มีการประเมินปจจัยเกื้อหนุน
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนตามผลการ
ประเมิน

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48

น้ํา
หนัก

2

2

1

24.75

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีระบบการปรับและการคัดเลือก
นักศึกษา มีการติดตามผลคุณภาพบัณฑิตและมีจํานวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 35 คน คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนที่รับเขา (เอกสารที่ 2.21 แบบสรุปผลการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต ป 2548 และรายชื่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) มีจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษารอยละ 100
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีการวัดผลการสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงาน
ดานการวัดและการประเมินผลมีระบบตรวจสอบดานการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา (เอกสารที่ 2.22 เอกสารการวัดผล
ประเมินผลรายวิชาตาง ๆ )
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
1) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดผลการรเรียนรูทุกภาคเรียน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีปจจัยเกื้อหนุน เชน
งบประมาณ สื่ออุปกรณพอประมาณ (เอกสารที่ 2.23 ขอมูลการใช
ปจจัยเกื้อหนุนระหวางหนวยงาน
จุดออน
1) ปจจัยเกื้อหนุนการเรียนรูม ีไมเพียงพอ
2) งบประมาณนอย จึงไมสามารถปรับปรุงปจจัยเกื้อหนุนไดครบ
จุดเดน
........................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) คณะควรสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนมากกวานี้

ผลการประเมิน คาคะแนน
ตนเอง
ถวงน้ําหนัก
ที่ไดป 48
48
49
5

5

0.1

5

5

0.1

2

2

0.02

3.36

3.52

0.8875

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

18

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา (น้ําหนักรอยละ 5)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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 มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษาในการ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบ
ทุกดาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ครบทุกโครงการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามผลการประเมิน
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
(1) มีระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา และประกาศใหทราบ
(3) มี (2) + มีกลไกในการดําเนินงานของระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษา ตามผลประเมิน
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
(1) มีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพและการศึกษาตอ ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48

น้ํา
หนัก

2

1

2

5

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีนโยบายและแผนปฏิบัติ
การในการจัดกิจกรรมครบ 5 ดาน (เอกสาร 3.1 แผนปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมดานวิชาการฯ) มีการดําเนินงานตามแผนการประเมิน
การดําเนินงานและมีการประเมินผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมทุก
โครงการ
จุดออน
1) ยังมีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรมไมครบทุกดาน
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรมตามผลการประเมิน

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและมีกลไกในการ
ดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษา (เอกสารที่ 3.2 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาที่ 1279/2548)
จุดออน
1) ไมมีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาและสรางแบบประเมิน
อาจารยที่ปรึกษา
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอที่เปนระบบ
จุดเดน
1) มีการแนะแนวการเรียนและเรื่องสวนตัว
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

ผลการประเมิน คาคะแนน
ตนเอง
ถวงน้ําหนัก
ที่ไดป 48
48
49
4

4

0.08

3

3

0.03

1

1

0.02

2.67

2.67

0.13

19
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (น้ําหนักรอยละ 20.83)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
ชัดเจน
(1) มีนโยบายแผนและระบบริหารจัดการงานวิจัย
ตั้งแตตนทางถึงปลายทางวิจัย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานชัดเจน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามนโยบายและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยที่กําหนด
(4) มี (3) + มีการประเมินผลการดําเนินงาน พรอม
จัดทําสรุป และรายงาน
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา
4.2 แหลงทุนวิจัย
(1) มีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและ/
หรือความรวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย ที่
เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
นโยบาย
(3) มี (2) + มีแหลงทุนวิจัยภายในและจัดสรร
งบประมาณ อยางนอย 5% ของงบรายได
(4) มี (3) + มีแหลงทุนวิจัยภายนอก อยางนอยครึ่งหนึ่ง
ของแหลงทุนวิจัยภายใน
(5) มี (4) + มีการประเมินและปรับปรุงการแสวงหา
แหลงทุน และ/หรือความรวมมือกับองคกรภายนอก
ดานการวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(1) ต่ํากวารอยละ 2
(2) รอยละ 2-4
(3) รอยละ 5-9
(4) รอยละ 10-14
(5) รอยละ 15 ขึ้นไป

น้ํา
หนัก

1.5

1.5

1

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดมีการดําเนินงานตาม
นโยบายและระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่กําหนด (เอกสารที่ 4.1
แผนกลยุทธของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)
จุดออน
1) ไมมีการประเมินผลการดําเนินงานที่ทําเปนเอกสารสรุป
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรประเมินผลการวิจัย
2) ควรเพิ่มงานวิจัย

............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีแผนดําเนินการเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย เพราะเปนบทบาท
หนาที่ของคณะและสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีอาจารยประจําที่มี
ผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนคิดเปนรอยละ 25 (เอกสารที่
4.3 เคาโครงงานวิจัย)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

3

3

0.045

2

2

0.03

5

5

0.05

20

1) ควรเพิ่มงานวิจัยใหมากขึ้นกวาเดิม
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง
= NA
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัย 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

= 1.00-1.49

น้ํา
หนัก

1

2

1

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีอาจารยที่ไดรับทุนจากภายใน
สถาบัน จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน และ
อาจารยสุพัตรา ธิมาคํา ในหัวขอเรื่อง
1) ปญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จํานวนทุนวิจัย 16,950 บาท
2) รูปแบบกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนทุนวิจัย 31,725 บาท
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยคิด
เปนรอยละ 50 จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) ปญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวนทุนวิจัย
16,950บาท
2) รูปแบบกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ จํานวนทุนวิจัย 31,725 บาท (เอกสารที่ 4.6 เคาโครงงานวิจัย)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

1

1

0.01

4

4

0.08

5

5

0.05

= 4.50-5.00

21

......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………….
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.6

4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวน
อาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.6
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

2

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัยจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําคิดเปนรอยละ 50
(เอกสารที่ 4.7 เคาโครงงานวิจัย และผลงานวิจัยประเมินหลักสูตร)
มีอาจารยที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน จํานวน 2 คน คือ
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน และอาจารยสุพัตรา ธิมาคํา
ไดทําวิจัยในหัวขอเรื่อง
1) ปญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวนทุนวิจัย
16,950บาท 2) รูปแบบกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมี
สวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลขุนฝาง
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนทุนวิจัย 31,725 บาท
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีอาจารยประจําไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

5

5

0.1

1

1

0.02

= 4.50-5.00

22

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 10,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 15,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 20,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 25,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 30,000 บาท/คน
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิ พเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพมิ พเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 4
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 6
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 8
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน

น้ํา
หนัก

1

2

2

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
เงินวิจัยจากภายในตออาจารยประจํา จํานวน 4 คนเทากับ 11,500
บาท / คน
จุดออน
ไมมีเงินวิจัยจากภายนอก
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนใหทําวิจัยโดยใชทุนภายนอก

............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................................................................
จุดออน
1) ไมมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

0

1

0.01

1

1

0.02

1

1

0.02
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ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 10
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 12
หมายเหตุมาตรฐานที
: ผลการประเมิ
นตนเอง านการวิ
= NA
่ 4 มาตรฐานด
จัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย
(1) มีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ที่เปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีแผนงานสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
(3) มี (2) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในชวง 3 ป
ยอนหลัง อยางนอย 10% ของจํานวนอาจารย
(4) มี (3) + มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
มีผูประเมินอิสระในชวง 3 ปยอนหลังอยางนอย 10%
ของจํานวนอาจารย
(5) มี (4) + มีการรวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
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 เรือ่ ง/ชิ้นงาน
(4) 2 เรื่อง/ชิ้นงาน
(5) 3 เรื่อง/ชิ้นงาน
ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48
หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

.......................................................................................................
......................................................................................................

= 1.00-1.49
น้ํา
หนัก

1

2

0.83

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48
49

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีการเผยแพรผลงานวิจัย
ในชวง 3 ปยอนหลังจํานวน 2 ชื่อเรื่อง คิดเปนรอยละ 50 ของ
จํานวนอาจารย (เอกสารที่ 4.12 รายงานวิจัยหองสมุดมีชีวิต, การ
ประเมินหลักสูตร)
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1) ควรมีผลงานวิจัยเผยแพรมากกวานี้
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................
..................................................................................................
จุดออน
.....................................................................................................
จุดเดน
......................................................................................................
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................
......................................................................................................

19.83
= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48

3

3

0.03

1

1

0.02

1

1

0.0083

2.15

2.42

0.4933

= 4.50-5.00
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สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (หลักสูตรสาขาวิชา คะแนนเต็ม 2.629)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
รวม

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.13
0.8875
0.11
0.4933
1.6208
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน

มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน

รวม
2.1 รอยละของการไดงาน ภายใน 1 ป (รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ )
2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิต
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 รอยละของโปรแกรมที่ไดมาตรฐานตอโปรแกรมทั้งหมด
2.8 การใชและการประเมินโปรแกรม
2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

ประเมินตนเอง

คะแนนถวงน้ําหนัก

5

0.05

4

0.04

4

0.04

4.33

0.13

5

0.1

1

0.005

1

0.0025

-

NA

2

0.02

1

0.01

5
5
5

0.05
0.05
0.05
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2.10รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการเรียน ตางประเทศ
2.12 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
การสอน
2.12.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
2.12.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
2.12.3 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย
2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of Ethics )
2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย(Profession Ethics) ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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
3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 3
การพัฒนานักศึกษา 3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ

1

0.02

ประเมินตนเอง

คะแนนถวงน้ําหนัก

-

NA

5

0.05

1

0.01

1

0.01

5

0.05

-

NA

5

0.05

4

0.04

5

0.05

1

0.01

4
5
5
5
2
3.36
4
3
1

0.04
0.05
0.1
0.1
0.02
0.6376
0.08
0.03
0.02
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รวม

2.67

0.13

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัยชัดเจน
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการวิจัย 4.2 แหลงทุนวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
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
4.13 จํานวนบทความวิจัยทีไ่ ดรับการอางอิง (citation)
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เชน ISI,ERIC) ตออาจารยประจํา
4.14 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนอาจารยประจํา
รวม

ประเมินตนเอง
3
2

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.045
0.03

5

0.05

1

0.01

4

0.08

5

0.05

5

0.1

1

0.02

-

NA

1

0.02

1

0.02

3

0.03

1

0.02

1

0.0083

2.15

0.4933
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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

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน

6

3

-

22
3
13
44

13
2
9
27

9
1
4
14

รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
1.1
1.2
1.3

ชื่อเอกสาร
- คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ป 2548 และ Website คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
- เอกสารแผนปฏิบัติการและ Website คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ป 2548 และเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาโดดเดน ป 2548

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
2.1
2.8
2.9
2.12.1
2.13
2.15.1

ชื่อเอกสาร
- เอกสารรายงานสรุปการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เดือนสิงหาคม 2548
- เอกสารรายงานการประเมินหลักสูตร ป 2548
- เอกสารขอมูลนักศึกษาเทียบกับจํานวนอาจารย
- เอกสารคูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนา 22
- ตรวจสอบขอมูลจากกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
- เอกสารโครงการอบรมบรรยายพิเศษ ผลงานของนักศึกษาที่ทําประกอบการเรียนรายวิชา
ตาง ๆ เชน ผลงานวิจัย, การฝกประสบการณวิชาชีพ, การสัมมนา, ฐานขอมูลรัฐประ –
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ศาสนศาสตร, ตําราออนไลน และรูปภาพกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
หมายเลขเอกสาร
2.16
2.17
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

ชื่อเอกสาร
- เอกสารผลการประเมินอาจารย ป 2548
- สรุปผลการเขารวมกิจกรรม/ โครงการของนักศึกษา
- เอกสารแบบประเมินติดตามภาระงานของอาจารย
- เอกสารหลักสูตรฉบับเดิม, ฉบับใหม, เอกสารแนวการสอนรวมเลมและผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา
- เอกสารแบบสรุปผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต ป 2548 และรายชื่อบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
- เอกสารการวัดผลประเมินผลรายวิชาตาง ๆ
- เอกสารขอมูลการใชปจจัยเกื้อหนุนระหวางหนวยงาน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
3.1
3.2

ชื่อเอกสาร
- เอกสารแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมดานวิชาการฯ
- เอกสารคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่ 127/2548

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
4.1
4.3
4.6
4.7
4.12

-

ชื่อเอกสาร
เอกสารแผนกลยุทธของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เอกสารเคาโครงงานวิจัย
เอกสารเคาโครงงานวิจัย
เอกสารเคาโครงงานวิจัย และผลงานวิจัยประเมินหลักสูตร
เอกสารรายงานการวิจัยหองสมุดมีชีวิต, การประเมินหลักสูตร
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