สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฎ ไดเปดสอนใน
สถาบันราชภัฎหลายแหง โดยเฉพาะสถาบันราชภัฎที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนตลาดทองเที่ยวสําคัญ
ไดเปดสอนมานานกวา 10 ป ในภาวะปจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวกําลังขยายตัวเพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดังนั้นในชวงปการศึกษา 2545 – 2546 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถจึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเปดสอนสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
เปดรับนักศึกษาเปนครัง้ แรกในปการศึกษา 2547 ในระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวน 1 หมูเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาไดรับวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ( แขนง
ธุรกิจทองเที่ยว ) นอกจากการจัดการการเรียนการสอนแลว อาจารยและนักศึกษาโปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังมีภารกิจในดานการพัฒนาฐานขอมูลดานการทองเที่ยวทองถิ่น เพื่อเปน
ศูนยบริการและดําเนินการดานการทองเที่ยวแกชุมชน
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูกวางไกล ใสใจบริการ พัฒนางานทองเที่ยว
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เปนโปรแกรมวิชาที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณดานการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในทองถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ ดานการทองเที่ยวในระดับมาตรฐาน
3. เปนศูนยขอมูลและใหบริการดานการทองเที่ยวแกทองถิ่น
4. สงเสริมใหมีงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ดานการทองเที่ยว และสามารถ
นําไปใชประโยชนได
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จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ และสามารถ
นําไปใชในประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในดานการจัดการทองเที่ยว
2. เพื่อมุงเนนใหบัณฑิตประสบผลสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับงานสาขาอุต
สากรรมการทองเที่ยว และนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ผูประสานงานหลักสูตร
กรรมการ , เลขานุการ
นักศึกษา

โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กําหนดแผนประกันคุณภาพ

จัดทําประกันคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

สรุปผลการแกไขปรับปรุงขอมูลตามระบบประกันคุณภาพ
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชา...ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1
จํานวนบุคลากร หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
2
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

3
5

4

บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
1
1
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

-

2

-

1
-

3

-

1
4

-

1

1
5

ตารางที่ 3
จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
รวม

-

-

-

-

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชา อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
-
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําป
การศึกษา 2549 จํานวน 1 วิชาเอก
ไดแก สาขาศิลปศาสตร วิชาเอก อุตสาหกรรมทองเที่ยว ( ธุรกิจทองเที่ยว )
ตารางที่ 5
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ชั้นปที่ 1(คน)
ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
โปรแกรมวิชา/
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
อุตสาหกรรม
- - 10 22 32 7 17 24 - - - - - - 56
ทองเที่ยว

รวม

-

-

-

10 22 32

7 17 24

-

-

-

-

-

-

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2549
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

56
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อาคารเรียนและอาคารประกอบทีส่ ําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
อาคาร

อาคาร 7 ( หอง 712 )
รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-
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วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของ หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน
1. เครื่องคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ อัดสําเนา สงโทรสาร
1 เครือ่ ง
3. โตะคอมพิวเตอร
1 ตัว
4. ตูเอกสาร 15 ลิ้นชัก
1 ตู
5. โตะ เกาอี้ทํางานอาจารย
3 ชุด
6. ตูเอกสาร
8 ตู
7. เครื่องปรับอากาศ
1 เครื่อง
8. พัดลมเพดาน
3 เครื่อง
9. เต็นทสนาม
12 หลัง
10. วิทยุสื่อสาร
4 ตัว
11. กระเปาเวชภัณฑ
2 ชุด
12. กลองดูนก
10 ตัว
13. เสื้อชูชีพ
15 ตัว
14. ไฟฉายสนาม
8 อัน
15. เข็มทิศทหาร
8 อัน
16. เปลสนาม
5 ผืน
17. หนากากดําน้ํา+ทอหายใจ
2 ชุด
18. ตีนกบดําน้ํา
2 คู
19. ตะเกียงไฟฟา
10 ตัว
20. ถุงนอน
15 ผืน
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สวนที่ 2
สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ 3)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ทีเ่ ปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + ที่ชัดเจน สอดคลองกัน และสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก
(3) มี (2) + มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา และ
สาธารณชนไดรับทราบ
(4) มี (3) + บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มี (4) + มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการ
ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
(1) มีแผนดําเนินงาน ที่เปนลายลักษณอักษร และ
ครอบคลุมภารกิจหลัก
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(3) มี (2) + มีการเผยแพรแผนดําเนินงานและ
บุคลากรสวนใหญทราบ
(4) มี (3) + มีการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
(5) มี (4) + บุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห
ภารกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดําเนินงานและนําผลไป
ปฏิบัติ
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน
(1) มีวิธีการติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน ที่
เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีหนวยงาน และ/หรือ ผูรับผิดชอบ และ
ปจจัยในการดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และจัดทําสรุป และ/ หรือ รายงานเปนระยะๆ
(4) มี (3) + มีการเผยแพรผลการประเมินใหบุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ
(5) มี (4) + มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนา

1

จัดทําปายปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ที่เปน
ลายลักษณอักษร ที่ชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลัก
มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชนไดรับทราบ
จุดออน
มีผูสนใจและทําความเขาใจนอย
จุดเดน
ปรัชญาชัดเจน และสามารถประยุกตใชไดจริง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
สงเสริมดานประชาสัมพันธ
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0.04

1

ไมมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จุดออน
ขาดการจัดทําแผนและผูรับผิดชอบแผนการดําเนินงานโดยตรง
รวมทั้งไมมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรอื่นทราบ
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ตองจัดผูรับผิดชอบทําแผนการดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
จัดเก็บหลักฐานการดําเนินงานตางๆ ไวอยางเปนระบบ และมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพร

1

0.01

1

ไมมีการติดตามผลและประเมินแผนการดําเนินงาน
จุดออน
ขาดผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินแผนการดําเนินงาน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ตองกําหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที่อยางชัดเจน

1

0.01

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

3

2

0.06

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

9
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (น้ําหนักรอยละ 30.50)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

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

2

ยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

49
1

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49
0.02

2.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ 0.50
ผูใชบัณฑิต
(1) ระดับความพึงพอใจนอยกวาหรือเทากับรอยละ 65
(2) ระดับความพึงพอใจรอยละ 66 - 70
(3) ระดับความพึงพอใจรอยละ 71 - 75
(4) ระดับความพึงพอใจรอยละ 76 - 80
(5) ระดับความพึงพอใจรอยละ 81 ขึ้นไป

ยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.005

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

0.25

ยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.0025

0

ไมมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

0

2.4 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาทั้งหมด

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง่ 2 มาตรฐานด
= NAานการเรียนการสอน
= 1.00-1.49
มาตรฐานที
(ตอ)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

10

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48

49
1

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49
0.01

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
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

ไมมี
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

ไมมี
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.01

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

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
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลประเมิน

1

หลักสูตรยังไมผานเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
กําลังอยูในระหวางพัฒนาหลักสูตร

1

0.01

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

11
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

มีการสํารวจจํานวนนักศึกษา
จุดออน
นักศึกษาลดลง เมื่อทําการศึกษาในชั้นปที่สูงขึ้น
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มจํานวนอาจารยประจํา
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.01

1

0.02

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

0.02

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

48
2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 19 : 1
(2) อยูระหวาง 19:1 – 24:1
(3) อยูระหวาง 25:1 – 30:1
(4) อยูระหวาง 31:1 – 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 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

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

2

2

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

12
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

0.01

1

0.01

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

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

1

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

13
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49
0.05

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) และมีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
(4) มี (3) และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุง
จรรยาบรรณใหทันสมัย
(5) มี (4) และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การกระทําผิดจรรยาบรรณมาใชวางแผนปองกันหรือ
แนวทางแกไข

1

ไมมีอาจารยที่ถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

4

มีมาตรการสงเสริม กํากับ ดูแล ใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
โดยการสังเกตพฤติกรรม
จุดออน
ไมมีการสํารวจขอมูลหรือเก็บหลักฐานเปนเอกสาร
จุดเดน
คณาจารยมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดรูปแบบการชี้วัดจรรยาบรรณของคณาจารยที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน

0

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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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 + มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการพัฒนา
อยางชัดเจน
4) มี 3 + มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/
สถานศึกษาอื่น
5) มี 4 + มีระบบการประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมิน

1

มีกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จุดออน
ขาดการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
จุดเดน
นักศึกษาไดมีโอกาสฝกปฏิบัติและสรางประสบการณการเรียนรู
ในสถานที่จริง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จัดสรรงบประมาณที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ
จริง

2

0.02

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

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

มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับคณะฯ
จุดออน
การประเมินผลยังไมไดมาตรฐาน ทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน
จุดเดน
นักศึกษาพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติในสถานที่จริง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกโครงการ
จุดออน
ไมมีการประเมินผลโครงการเปนลายลักษณอักษร
จุดเดน
นักศึกษามีความสนใจเขารวมโครงการของหลักสูตรทุกโครงการ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นที่ผูเรียน
สนใจและตองการพัฒนาตนเอง

5

0.05

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง่ 2 มาตรฐานด
= NAานการเรียนการสอน
= 1.00-1.49
มาตรฐานที
(ตอ)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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จุดออน
ไมมีการศึกษาขอมูลที่เดนชัด
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และจัดบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรง
มีการคัดเลือกและเปดรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
จุดออน
มีสัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาโทนอย
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น

1

0.01

3

0.03

มีการจัดทําแนวการเรียนการสอน และดําเนินการโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
จุดออน
ขาดการปรับปรุงและแผนการเรียนการสอนระยะยาว
จุดเดน
ผลการประเมินอยูในเกณฑดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

4

0.04

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

48
2.18 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
(1) ต่ํากวา 300 บาท/คน/ป
(2) 300 – 400 บาท/คน/ป
(3) 401-500 บาท/คน/ป
(4) 501-600 บาท/คน/ป
(5) มากกวา 600 บาท/คน/ป

1

2.19 อาจารย
(1) มีระบบการรับและคัดเลือกอาจารย
(2) มี (1) + มีการกําหนดและติดตามประเมินภาระ
งานของอาจารย
(3) มี (2) + มีสัดสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(4) มี (3) + มีสัดสวนวุฒิของอาจารยประจํา ตรี : โท :
เอก สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
(5) มี (4) + มีสัดสวนของอาจารยประจํา อ. : ผศ. :
รศ. : ศ. สอดคลองกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.20 กระบวนการเรียนการสอน
(1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
(2) มี (1) + มีประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา
(3) มี (2) + มีแผนการสอน และมีการดําเนินการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง
(4) มี (3) + มีการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นิสิต
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผล
ประเมิน

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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2.21 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

มีเกณฑการคัดเลือกตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ระบบการคัดเลือกควรเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร บาง
หลักสูตรไมสามารถใชระบบการคัดเลือกเกณฑเดียวกันได

1

0.02

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

2

มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
จุดออน
ขาดผูรับผิดชอบดานการวัดและประเมินผล
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการดําเนินงานดานการวัดและประผลการเรียนรูของ
นักศึกษาทุกรายวิชา

1

0.02

1

มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู
จุดออน
ขาดการเก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษร
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประสานการใชปจจัยเกื้อหนุนรวมกัน และทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง

1

0.01

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48

24.75

1.81

0.45

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

2

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 48

5

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

1

2

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไวครบ
ทุกดาน
จุดออน
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
จุดเดน
นักศึกษาใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบและ
มีมารตฐานเดียวกัน

มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และกําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน
จุดออน
เวลาในการพบนักศึกษามีจํากัด และบางครั้งเปนเวลาเดียวกับการ
จัดกิจกรรมอื่นๆ
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรปรับปรุงเรื่องกําหนดการนัดพบนักศึกษา และควรมี
มาตรฐานในการประเมินผลอยางเปนระบบ
อยูในระหวางดําเนินการ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรจัดระบบการแนะแนวนักศึกษาใหอยูในแผนการดําเนินงาน
ระยะยาว และมีปฏิทินการแนะแนวที่ชัดเจนและตอเนื่อง

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

49

3

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.06

4

0.04

1

0.02

2.40

0.12

= 4.50-5.00

18
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (น้ําหนักรอยละ 20.83)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2548

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

1.5

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

1.5

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
สนับสนุนใหมีการทํางานวิจัย โดยลดภาระงานสอน

จุดออน
ขาดนโยบายสนับสนุนการแสวงหาแหลงทุน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

= 2.50-3.49

1

0.015

1

อาจารยมีผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน
จุดออน
อาจารยมีภาระงานสอนทําใหการมีสวนรวมทําไดไมสม่ําเสมอ
จุดเดน
ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรลดภาระงานสอน เพื่อสงเสรมใหอาจารยมีงานวิจัยแบบมี
สวนรวมมากขึ้น
= 1.50-2.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

= 3.50-4.49

5

= 4.50-5.00

0.015

0.05

19
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
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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

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

2

1

อาจารยไดรับเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
อาจารยไดรับทุนทําวิจยั
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

0.05

1

2

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.02

0.02

20
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
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4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.6
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวน
อาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.2
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 9.8
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 10.4
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.0
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 11.6
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 10,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 15,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 20,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 25,000 บาท/คน
(1) จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารย
ประจํา เทากับ 30,000 บาท/คน

2

2

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

49

1

อาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยจากภายนอกสถาบัน
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

อาจารยประจําไดรับเงินวิจัยจากภายนอก
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง่ 4 มาตรฐานด
= NAานการวิจัย =(ต1.00-1.49
มาตรฐานที
อ)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวงน้ําหนักที่
ไดป 49

= 4.50-5.00

0.02

0.10

21

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

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

2

2

1

อาจารยประจํามีงานวิจัยทีต่ ีพิมพเผยแพร
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

5

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

มีการแผยแพรผลงานวิจัยในชวง 3 ป
จุดออน
ขาดผูประเมินและไมมีการรวบรวมผลงานอยางตอเนื่อง
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง่ 4 มาตรฐานด
= NAานการวิจัย =(ต1.00-1.49
มาตรฐานที
อ)

= 1.50-2.49

49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

3

= 4.50-5.00

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

0.10

0.02

0.03
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

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

0.83

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

1

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

19.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

2

= NA

= 1.00-1.49

2.37

= 1.50-2.49

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

0.02

2

0.01

2.37

0.47

= 4.50-5.00

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.06
0.45
0.12
0.47
1.10

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 48
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย
1.2 การจัดทําแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
1.3 การติดตามและประเมินแผนดําเนินงาน

ประเมินตนเอง

0.01
0.01

รวม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.04

2
ตัวชี้วัด

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

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02
0.005
0.0025

0.01

0.01

0.01
0.01
0.01
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

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

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.01
0.02
0.02

0.01
0.01
0.01
0.5

0.02

0.04
0.05
0.01
0.03
0.04
0.02
0.02
0.01
1.81
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.06
0.04
0.02
2.4

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.015

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
รวม

ตัวชี้วัด

4.1 มีนโยบาย แผนงาน และระบบบริหารงานวิจัย
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานการวิจัย ชัดเจน
4.2 แหลงทุนวิจัย
4.3 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยแบบมีสวน
รวมกับชุมชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
4.4เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจยั หรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
4.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.8 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอกับจํานวนอาจารย
ประจํา
4.9 เงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจํา
4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับทองถิ่นตอ
จํานวนอาจารยประจํา
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/
หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
4.12 การเผยแพรผลงานวิจัย

0.015
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.10

0.01
0.10

0.02

0.03
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มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

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

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.02

0.01
2.37

สรุปผลการประเมินตนเอง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และ
แผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
เฉลี่ย

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

3

1

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
2

23
3
12

5
2
5

18
1
7
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รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
เอกสารหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2
ภาพถายการเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
3
เอกสารเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
แผนการสอน
2
สื่อการเรียนการสอน
3
ภาพถายแสดงการทํากิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
4
รายชื่อแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
5
รายงานการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
6
กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา
7
รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา
8
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
โครงการ / กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
2
ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา
3
เอกสารสรุปผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
4
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
5
ตารางการเขาพบนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1
เอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
2
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3
เอกสารความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย

28

คณะผูจัดทํา
นายมณฑณ
นางพรรณี
นางสุปราณี
นายสําเริง
นางสาวจิรวรรณ

ศรีสุข
จุฑานนท
จําลองราษฎร
ถึงคุณ
ทรัพยเจริญ

ผูประสานงานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชา
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
โครงสรางระบบประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรที่เปดสอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
วัสดุ/ครุภัณฑ

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
7
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3
คณะผูจัดทํา

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

8
8
9
16
18
23
28

31

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549
( 1 มิถุนายน 2549 – 31มีนาคม 2550 )
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คํานํา
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําป2549
(Self Assessment Report : SAR ) ตามนโยบายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เอกสารฉบับนี้เปนการประเมิ น
คุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ ( URU.QA 70 Standard &
Index )
การจัดทําเอกสารฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหและความรวมมือจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา การใหขอแนะนําปรึกษา และกําลังใจ จากผูบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

( นายมณฑณ ศรีสุข )
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
30มีนาคม2550

