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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับการเปลี่ยนมาจาก โปรแกรมวิชา
ภาษาไทยซึ่งเดิมคือ หมวดวิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาไทย โดยเริ่มสอนภาษาไทยเปนวิชา
พื้นฐานใหแกนักศึกษาของโรงเรียนฝกหัดครูอุตรดิตถ จนกระทั่งปการศึกษา 2511 ยกฐานะขึ้น
เปนวิทยาลัยครูอุตรดิตถ จึงเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)วิชา
เอกภาษาไทย ขณะนั้นภาควิชาภาษาไทยรับผิดชอบการสอนทั้งวิชาภาษาไทยพื้นฐานวิชาโท
ภาษาไทย และวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษา จนกระทั่งป พ.ศ. 2521 จึงเปดการเรียนการ
สอนวิชาเอกภาษาไทยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต) เปนรุน
แรกสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย ซึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร – อาทิตย
ตอมาป พ. ศ. 2524 จึงเปดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก
ภาษาไทย (ค.บ.ภาไทย) ภาคปกติเปนรุนแรกมีนักศึกษา 47 คน และในปพ.ศ. 2542 เปดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาไทยตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น (กศ.พท.)
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารจากภาควิชาซึ่งทํา
หนาที่บริหารหลายดาน มาเปนโปรแกรมวิชาโดยมุงเนนเรื่องบริหารวิชาการเปนหลัก ภาควิชา
ภาษาไทยจึงเปลี่ยนชื่อเปนโปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาไทย สาย
วิชาการศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต)
ตอมา พ.ศ.2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายวาแตละโปรแกรมวิชาของแตละคณะ
ควรเปดสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงตามสายวิชา ดังนั้นโปรแกรมวิชาภาษาไทยจึงเปดรับสาขา
ศิลปศาสตร (ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย) ปจจุบัน (พ.ศ.2545) มีนักศึกษาสาขาศิลปะศาสตรวิชา
ภาษาไทยจํานวน 4 รุน รวมนักศึกษา 76 คน
พ.ศ. 2547 คณะครุสาสตรไดประสานงานความรวมมือเพื่อเปดการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยสาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปเปนรุนแรก จํานวนนักศึกษา 59 คนและ
ในป พ.ศ. 2548 มีนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน 21 คน
พ.ศ. 2548 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานการบริหารงาน
วิชาการ โปรแกรมภาษาไทยไดปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
มนุษยศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบการสอนภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ
นักศึกษาทุกวิชาเอก สอนวิชาภาษาไทยในกลุมวิชาเลือกเสรี และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปศาสตรและสาขาวิชาการศึกษา
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พ.ศ. 2549 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบ
การสอนภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาทุกวิชาเอก สอนวิชาภาษาไทย
ในกลุมวิชาเลือกเสรี และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาการศึกษา ทั้งยังจัดทําแผนการสอนนักศึกษาตางชาติ (จีน) เพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่มี
เรียนเอกภาษาไทย
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาดี มีคุณธรรม สัมพันธกับทองถิ่น
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
มุงผลิตบัณฑิตภาษาไทยใหมีความรูคูคุณธรรม นําภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารตลอดชีวิต
ศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม ภูมิปญญาเพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและสังคม
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางภาษาไทยและมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาไทยใหมีมาตรฐาน
4. สนับสนุนการนําภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชเพื่อพัฒนา
ตนเอง ทองถิ่น และสังคม
5. ใหบริการวิชาการดานภาษาไทยแกทองถิ่นและสังคม
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. มีความรูและทักษะทางภาษาไทยเปนอยางดี
2. มีความสามารถในการนําทักษะทางภาษาไทย ประกอบกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความใฝรู มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและมีคุณธรรม
4. มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและทองถิ่น
5. มีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นในฐานะเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
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แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชา
สังคมศาสตร

โปรแกรมวิชา

มนุษยศาสตร

โปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา / นักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
- คูมือประกันคุณภาพของหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของ
2. หลักสูตรสาขาวิชาไปสูการประกันคุณภาพของคณะมหาวิทยาลัย
3. มีแผน / โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
4. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR

ตารางที่ 1

ขอมูลทั่วไป
จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
4
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน

พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

3
7

5

บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2549 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ขาราชการครู
4
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม
ตารางที่ 3

รวม

-

3
-

-

-

4
3
-

-

7

-

-
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จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
รวม

1
1

1
1

-

2
2

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2548 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
-
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2549
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2548 จํานวน
1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา

ตารางที่ 5

ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
1 2 3
1 7 8 3 11 13 8 18 26 - - 41

รวม

1

2

3

1

7

8

3 11 13

8 18 26

-

-

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2548 คณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
20,000
20,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
20,000
20,000

-

41

7
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
อาคาร

คณะมนุษศาสตรและ
สังคมศาสตร(อาคาร 7 )
รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2549
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วัสดุ / ครุภัณฑ
เครื่องบันทึกเสียง ตลับเดี่ยว
วิทยุ – เทป แบบกระเปาหิ้ว
ไมโครโฟน พรอมขาไมคแบบตั้ง โตะ
ไมโครโฟนแบบเสียบกระเปา
ตูลําโพง พรอมเครื่องขยายเสียงในตัว
โทรทัศน ขนาด 21 นิ้ว
เครื่องเลนวีดีโอเทป
เครื่องเลน VCD และ DVD
กลองถายรูปแบบคอมแพ็ค(เล็ก)
คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
โตะวางคอมพิวเตอร(เล็ก)

จํานวน
1 เครื่อง
7 เครื่อง
2 ชุด
8 ตัว
8 ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
5 ชุด
3 เครื่อง
2 ตัว

8

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

น้ํา
หนัก

1.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย
(1) มีปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + ที่ชัดเจน สอดคลองกัน และสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก
(3) มี (2) + มีการเผยแพรใหบุคลากร นักศึกษา และ
สาธารณชนไดรับทราบ
(4) มี (3) + บุคลากรและนักศึกษาสวนใหญทราบ
(5) มี (4) + มีระบบ และ/หรือ กลไกที่เอื้อใหเกิดการ
ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ
1.2 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

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

3

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
สาขาวิชามีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัดถุประสงค เปาหมาย ที่เปน
ลายลักษณอักษรชัดเจน สอดคลองกับภารกิจ มีการเผยแพรให
บุคลากร นักศึกษาสวนใหญไดรับทราบ

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

4

4

4

4

0.04

2

2

0.02

10

10

0.1

0.04

จุดออน
จุดเดน อาจารยทุกทานใหความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยทุกทานใหความสนใจและ
เล็งเห็นความสําคัญสม่ําเสมอ
1

มีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย และมีการดําเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนด
จุดออน
จุดเดน มีแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมการกิจ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ มีแผนดําเนินงานที่ครอบคลุมการกิจ

1

กําลังทําการติดตามและประเมินแบบดําเนินงานแตยังไมสมบูรณ
จุดออน การจัดทําการประเมินเปนไปอยางลาชา
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ไดผูรับผิดชอบแตละหนาที่ชัดเจน

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

น้ํา
หนัก

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
จะประเมินผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.2548 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 จึงยังไม
สามารถสรุปไดวา ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือไมอยางไร

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48
1

49
1

1

1

0.005

0.02

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

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

จะประเมินผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.2548 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 จึงยังไม
ทราบผลประเมินระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/
ผูใชบัณฑิตได
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ นักศึกษาจบการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

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

0.25

-

-

-

NA

0

-

-

-

NA

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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มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

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

2.8 การใชและการประเมินหลักสูตร
(1) หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
และมาตรฐานองคกรวิชาชีพ (แลวแตกรณี)
(2) มี (1) + ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมายของมหาวิทยาลัย
(3) มี (2) + มีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กําลัง
จะสําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา
(4) มี (3) + มีการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
และผูใชบัณฑิต ทุก ๆ หนึ่งรอบการศึกษาตาม
หลักสูตร
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลประเมิน

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

1

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

จะประเมินผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.2548 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 จึงยังไม
ทราบผลประเมินจํานวนนักศึกษา หรือนักศึกษาเกาที่ไดรับประกาศ
เกียรดิคุณยกยองในดานวิชาการ/วิชาชีพ/คุณธรรม/จริยธรรม หรือ
รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายใน 3 ป ตั้งแตสําเร็จการศึกษาได
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
จะประเมินผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.2548 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 จึงยังไม
ทราบผลของการมีวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติวามีหรือไม
จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.
2548 ไดดําเนินการใชหลักสูตรและไดมาตรฐาน

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.01

-

-

NA

5

5

0.05

2

2

0.02

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงานการใชและประเมินหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานองคกรวิชาชีพ ที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และกําลังจะมีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่จะจบ
การศึกษาปนี้เปนปแรก

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

11
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.01

-

-

NA

-

-

NA

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา
(1) ต่ํากวา 19 : 1
(2) อยูระหวา 19:1 – 24:1
(3) อยูระหวา 25:1 – 30:1
(4) อยูระหวา 31:1 – 35:1
(5) มากกวา 35:1

1

2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา
(1) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํานอยกวา
รอยละ 14
(2) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 14-20
(3) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 21-27
(4) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 28-34
(5) สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 35 ขึ้นไป

2

2.11 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งใน
และตางประเทศ
(1) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.03
(2) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.05
(3) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 0.07
(4) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 2.07
(5) จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและ
ตางประเทศ รอยละ 4.07

2

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ชั้นปที่ 1 จํานวน 3 คน
ชั้นปที่ 2 จํานวน 8 คน
ชั้นปที่ 3 จํานวน 13 คน
ชั้นปที่ 4 จํานวน 26 คน
รวม 41 คน
เทียบเทากับจํานวนอาจารยประจํา 7 คน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 )
ประเมิน 6 : 1 คน
จุดออน นักศึกษามีจํานวนนอย
จุดเดน อาจารยสามารถดูและนักศึกษาไดทั่วถึง
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ แนะแนวการศึกษาตรงตามหลักสูตร
ไมปรากฏอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.2548 ทีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

จุดออน มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลา
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานที่ตองรับผิดชอบ
ไมปรากฏอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
ไทยหลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งและ
ตางประเทศ
จุดออน มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลา
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานที่ตองรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาในปตอไป

= 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
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

3

3

0.03

5

5

0.05

-

-

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

1

ปรากฏอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1
ทาน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7 คน เทียบเปนรอยละ 14.2
จุดออน มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก จึงไมมีเวลา
จุดเดน สัดสวนดังกลาวเปนสัดสวนที่ดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยมีเวลาที่จะเขียนตําราคนควา
วิจัยเพื่อทําผลงานวิชาการ

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

1

ปรากฏอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1
ทาน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7 คน เทียบเปนรอยละ 14.2
จุดออน มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลา
จุดเดน สัตสวนดังกลาวเปนสัตสวนที่ดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยมีเวลาที่จะเขียนตําราคนควา
วิจัยเพื่อทําผลงานวิชาการ
ไมปรากฏอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย

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

จุดออน มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากจึงไมมีเวลา
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยมีเวลาที่จะเขียนตํารา คนควา
วิจัยเพื่อทําผลงานทางวิชาการ

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

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

น้ํา
หนัก

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

5

5

0.05

5

5

0.2
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2.13 รอยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ( Code of
Ethics )
(1) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ นอยกวารอยละ 96
(2) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 97
(3) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 98
(4) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 99
(5) จํานวนรอยละของผูไมถูกสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ รอยละ 100
2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Profession Ethics)
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปน
ลายลักษณอักษร
(2) มี (1) และมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) มี (2) และมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
(4) มี (3) และมีมาตรการในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการปรับปรุง
จรรยาบรรณใหทันสมัย
(5) มี (4) และมีแนวทางการนําสารสนเทศเกี่ยวกับ
การกระทําผิดจรรยาบรรณมาใชวางแผนปองกันหรือ
แนวทางแกไข

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ไมปรากฏผูที่ถูกสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
จุดออน จุดเดน อาจารยมีสํานึกในหนาที่เปนอยางดี
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ รักษามาตรฐานดังกลาวไว

4

-

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

14
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

4

4

0.04

4

4

0.04

5

5
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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 + มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางในการพัฒนา
อยางชัดเจน
4) มี 3 + มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบัน/
สถานศึกษาอื่น
5) มี 4 + มีระบบการประเมินที่ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมิน

1

2.16 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(1) คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูร ะหวาง 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

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

ผลการดําเนินงานประสิทธิผลของการเรียนรูจากกระบวนการเรียนรู
ที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการจริงนั้น มีการวางแผนหรือวางนโยบายระดับสถาบันการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริงและกลไกสนับสนุนในดานการจัดอบรม/ประชุม
เรื่องหลักการสอนเทคนิคการสอน การจัดและการประเมินผลและ
การสนับสนุนเครื่องมือวัสดุโดยปฏิบัติตามนโยบายผานคณะ
อาจารยผูสอนสาขาวิชาภาษาไทยมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญรวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางชัดเจน
สําหรับบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเผยแพรการปฏิรูปการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับสถาบันและการประเมิน
ที่ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินนั้นสาขาวิชาภาษาไทยได
ดําเนินการภายไดการจัดทําโดยคณะ
จุดออน ระบบการประเมินจัดทําโดยคณะ
จุดเดน มีประเมินการเรียนการสอน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ 1. มีแผนการสอน 2. จัดกิจกรรม
3. ประเมินการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เทากับ 4.12
จุดออน
จุดเดน อาจารยใหความเอาใจใสกับนักศึกษาเปนอยางมาก
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา รอยละ 100
จุดออน จุดเดน นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคนมีความสนใจเขารวม
กิจกรรม
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง
= NA
= 1.00-1.49
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.05

15

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) + 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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= NA

น้ํา
หนัก

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

-

-

NA

5

5

0.05

5

5

0.05

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
หลักสูตรภาษาไทยใชบริการหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย
จุดออน จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

1

ตามมาตรฐานของอาจารยไดมีระบบการรับและการคัดเลือก ทั้งมี
การกําหนดและคิดตามผลประเมินภาระของอาจารยมีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน และไมต่ํากวาเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
จุดออน จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

1

ตามกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรรวมทั้งมีการประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชา และมี
แผนการสอน การดําเนินการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สงเสริมการสรางประสบการณจริง ซึ่งคณะจัดใหมีการประเมินการ
สอนของอาจารยโดยนักศึกษาพรอมทั้งอาจารยมีการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตามผลประเมิน
จุดออน จุดเดน คณะจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
พรอมทั้งอาจารยมีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลประเมิน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

16
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

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

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

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

24.75

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

1

1

0.02

4

4

0.08

2

2

0.02

55

59

0.795

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
มาตรฐานของนักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จุดออน จุดเดน เปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีการวัดผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โดยในดานกลไกการดําเนินงาน การตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
จุดออน –
จุดเดน เปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

1

สําหรับปจจัยเกื้อหนุนนั้น มีปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอการเรียนรู โดยมี
การรวมใชปจจัยเกื้อหนุนระหวางหนวยงานและคณะ
จุดออน จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ มีการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนเพียงพอ

หมายเหตุ: ผลการประเมิ
นตนเอง่ 3 การพัฒ= นานั
NA กศึกษา (น้=ําหนั
1.00-1.49
มาตรฐานที
กรอยละ 5)

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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น้ํา
หนัก

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1) มีนโยบาย และแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
ครบ 5 ดาน (กิจกรรมสงเสริมวิชาการ กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และบุคลิกภาพ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) ที่เปนลายลักษณอักษร
(2) มี (1) + มีระบบ และ/หรือ กลไกของคณะ และ/
หรือ มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษาในการ
ดําเนินงาน
(3) มี (2) + มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบ
ทุกดาน
(4) มี (3) + มีการประเมินการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ครบทุกโครงการ
(5) มี (4) + มีการปรับปรุงการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตามผลการประเมิน
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 49

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549
-มีกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู
-มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการ
จัดการแสดงใหกับองคกรที่ขอความรวมมือ

48
3

49
3

3

3

4

4

10

10

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49
0.06

จุดออน งบประมาณจํากัด
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ตอเนื่อง

1

2

มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของอาจารยปรึกษาและประกาศให
ทราบโดยสถาบันออกคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษา
-มีกลไกในการดําเนินงานของระบบอาจารยที่ปรึกษา มีตารางนัด
พบทีป่ รึกษา

จุดออน เวลานัดพบอาจารยซ้ําซอนกับกิจกรรมอื่น
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
มีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาตอโดยไดใหมีการดําเนินงานแนะแนวนักศึกษาดานอาชีพ
และการศึกษาตอในวันที่ 7 ก.พ. 50 เวลา 13.00 – 16.00 น.หอง
ประชุมราชพฤกษ อาคาร 12 โดยมีการประเมินผล

0.03

0.08

จุดออน งบประมาณจํากัด
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ควรจัดใหนักศึกษาดูงานปละครั้ง

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

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.5
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น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

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) มีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาแหลงทุนวิจยั และ/
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

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ตามแผนปฏิบัติงานตามแผนภาษาไทยมีนโยบายที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรในการบริหารจัดงานวิจัยมีผูรับ
ผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายและระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่กําหนด

48

49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

4

4

0.06

4

3

4

5

จุดออน ยังขาดประเมินผลเพื่อปรับปรุง
จุดเดน โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
1.5

หลักสูตรสาขาวิชามีนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาทุนวิจัยและ
รวมมือกับองคกรภายนอกดานการวิจัย คือเครือขายการวิจัยของ
งานวิจัยในภาคเหนือตอนลาง(ม.นเรศวร)โดยมีการเขารวมประชุม
มีแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามนโยบาย และขณะนี้ อ.
มุทิกาญจน จิวาลักษณ กําลังปฏิบัติงานวิจัยโดยไดรับทุนภายใน
เรื่อง อัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด: กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท

0.045

จุดออน จุดเดน มีเหลงทุนจากภายนอกที่สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ เขารวมเสนอโครงการวิจัย

1

อาจารยประจํามีผลงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชนตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมดรอยละ 16.66
จุดออน มีภาระงานสอนมาก
จุดเดน อาจารยมีความสนใจ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานสอนลง

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

0.05
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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

1

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

2

4.6 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 16
(2) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 21
(3) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 26
(4) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 31
(5) อาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนทําวิจัยตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับรอยละ 36

1

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยยังไมไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
เนื่องจากยังอยูในระหวางดําเนินการขอทุน

จุดออน ภาระงานสอนและงานอื่น ๆ มาก
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานสอนและงานอื่น ๆ ลง
อาจารยประจําในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยไดรับเงินสนับสนุน
งานสรางสรรค(บทความ) 2 บทความโดยลงวารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับคาตอบแทนทัง้ หมด 2,000
บาท เปนสัดสวนคนละ 285 บาท ตอคนตอป
จุดออน ภาระงานสอนและงานอื่นๆมาก
จุดเดน อาจารยมีความสนใจ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานสอนและงานอื่นๆลง
อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค(บทความ) ตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับคิดเปนรอยละ 28.5

48

49

2

1

0.01

1

1

0.02

2

3

0.03

จุดออน ภาระงานสอนและงานอื่น ๆ มาก
จุดเดน อาจารยมีความพยายามในการสงหัวของงานวิจัยมาก
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ ลดภาระงานสอนและงานอื่น ๆ ลง

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

= 4.50-5.00

20
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

น้ํา
หนัก

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

อาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค(บทความ) ตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับคิดเปนรอยละ 28.5

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48
1

49
5

4

1

0..02

1

1

0.01

0.05

จุดออน
จุดเดน อาจารยมีความสนใจสงโครงรางวิทยานิพนธและหัวขอ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ

2

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยยังไมไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
เนื่องจากยังอยูในระหวางดําเนินการขอทุน

จุดออน อยูในระหวางการพิจารณาทุน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยหลายคนสนใจสงหัวของานวิจัย

1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนจํานวนเงิน 1,428 บาท
ตอคน
จุดออน
จุดเดน อาจารยมีความสนใจ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยทุกคนเห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัตงิ านวิจัย

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00
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4.10 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ทองถิ่นตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 0.8
(2) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.2
(3) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 1.6
(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.0
(5) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับประเทศตอจํานวนอาจารยประจํารอยละ 2.4
4.11 งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
(1) จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรใน
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

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

= 1.00-1.49

= NA

2

1

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีบทความวิชาการซึ่งตีพิมพเผยแพรใน
ระดับทองถิ่นในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
จํานวน 2 บทความ คิดเปนรอยละ 28.5

จุดออน อาจารยมีภาระงานมาก
จุดเดน อาจารยมีความสนใจ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยสนใจและเห็นความสําคัญ
ของการทําวิจัย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยไมมีบทความทางวิชาการซึ่งตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ

จุดออน จุดเดน
อาจารยสนใจและเห็นความสําคัญของการทําวิจัย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีนโยบายและแผนสงเสริมการเผยแพร
งานวิจัยโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพในชวง 3 ปยอนหลัง คิดเปนรอยละ
22 ของจํานวนอาจารยและเผยแพรผลอยางตอเนื่อง

48
5

49
5

5

-

NA

4

4

0.04

จุดออน จุดเดน อาจารยมีความสามารถ
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ -

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

= 3.50-4.49

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

= 4.50-5.00

0.1

22
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย (ตอ)
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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

2

0.83

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

= NA

คาคะแนน
ถวง
น้ําหนักที่
ไดป 49

48

49

-

-

-

จุดออน
จุดเดน
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ
-

3

1

0.0083

40

34

0.5433

NA

จุดออน อาจารยหลายทานมีภาระงานอื่นมาก
จุดเดน อาจารยในหลักสูตรสาขาสนใจงานวิจัย
โอกาสพัฒนา/ขอเสนอแนะ อาจารยในหลักสูตรสาขาที่สนใจ
งานวิจัยมีเวลาทําวิจัย
19.83

ผลรวมคาประเมินคุณภาพ 49

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง

น้ํา
หนัก

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

= 1.00-1.49

= 1.50-2.49

= 2.50-3.49

สรุปคะแนนถวงน้ําหนัก (หลักสูตรสาขาวิชา คะแนนเต็ม 2.629)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
รวม

= 3.50-4.49

= 4.50-5.00

คะแนนถวงน้ําหนัก
0.1
0.795
0.5
0.5433
1.9383
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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

0.04
0.02

รวม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.04

0.10
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
NA

NA

0.01

NA
0.05
0.02

24
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด
2.9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
2.10 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
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 )
2.14 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
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
NA
NA

0.03
0.05
NA
0.05
0.2

0.04

0.04
0.05
NA
0.05
0.05
0.02
0.08
0.02
0.795

25
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.06
0.03
0.08
0.5

ประเมินตนเอง

คะแนนถวง
น้ําหนัก
0.06

3.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2 อาจารยที่ปรึกษา
3.3 การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ
รวม

ตัวชี้วัด

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

0.0045
0.05
0.01
0.02
0.03
0.05
0.02

0.01
0.1

NA

0.04
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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
NA

0.0083
0.5433

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

จํานวนตัวชี้วัด
ทั้งหมด

จํานวน
ตัวชี้วัดที่ผาน

3

2

จํานวน
ตัวชี้วัด
ที่ไมผาน
1

25
3
14
11.25

11
3
7
5.75

14
7
5.5

27
รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
02
มาตรฐานดานการเรียนการสอน จัดเก็บที่หองสาขาวิชาภาษาไทย

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
03
การพัฒนานักศึกษา จัดเก็บที่หองสาขาวิชาภาษาไทย

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
04
มาตรฐานดานการวิจัย จัดเก็บที่หองสาขาวิชาภาษาไทย

28

คณะผูจัดทํา
รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารยมุทิกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผูชวยเลขาธิการ
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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
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
5
6
6
7
7
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3
คณะผูจัดทํา

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

8
9
17
18
23
28

31

รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2549
( มิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550 )

32

คํานํา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุต รดิต ถ ไดจัดทํารายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report) ขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสํานักมาตรฐานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน และเพื่อเตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งชวงเวลาของผลงานที่ประเมินตั้งแต 1 มิถุนายน 2549 – 31 มีนาคม
2550
องคประกอบที่ใชในการประเมินตนเองมี 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินงาน มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการ
เรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา และ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
ผูจัดทําขอขอบคุณผูบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูต รสาขา คณาจารย
นักศึกษาและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกทานที่ใหขอมูล หลักฐานตางๆ เพื่อ
เปนสวนประกอบที่สมบูรณในรายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวย

(รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

