บทที่ 1
บทนํา
1. ชื่อหนวยงาน
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 โทรศัพท0 5541 1096 ,0 5541 6601-31ตอ1445 Fax. 1420
3. ความเปนมา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใชชื่อ วา"คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร "
โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชานาฏศิลป
และหมวดวิชาบรรณารักษ จากเดิมที่เปนวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอยางเดียวมารวมกัน
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดแบงหนวยงานในคณะวิชาฯ เปนภาควิชา
ทั้งหมด 11 ภาควิชา ได แก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารัก ษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคม
วิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาคประวัติศาสตร
พ.ศ. 2527 มีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปน
"สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย " ทําการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร และสาขาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่นทําใหวิทยาลัยครูอุตรดิตถยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทา
มหาวิทยาลัยมี 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตอมาเพิ่ม คณะการจัด การขึ้น เปน คณะที่สี่ เมื่อทองถิ่นตองการบัณ ฑิตสาขา
บริหารธุรกิจมากขึ้น โดยมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยเชี่ยวชาญสายมนุษยศาสตร ไดแก ภาษา
คนตรี นาฏศิลป บรรณารักษ และปรัชญา สายสังคมศาสตร ไดแก รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา
พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร และสายศึกษาศาสตรการสอน ฉะนั้นคณะจึงมีภารกิจ
ผลิตบัณฑิตทั้งสาขาการศึกษา ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคม
ศึกษา สาขาศิลปศาสตร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุร กิจ ศิลปกรรม บรรณารัก ษศาสตร
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พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมศึกษา นอกจากนี้คณะยังพรอมที่จะพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อสนอง
ความตองการของทองถิ่นในโอกาสตอไป
พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดทดลองบริการวิชาการภายในคณะ
จากระบบภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชาในเบื้องตน ไดแก โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรม
วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปะ และโปรแกรมวิชา
บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร ตอมา พ.ศ. 2541 ตั้งโปรแกรมภาษาณี่ปุนขึ้นเปนโปรแกรมวิชา
ที่แปด
ประวัตหิ ลักสูตรดนตรี
สาขาวิชาดนตรี เดิมบริหารวิชาการในรูปแบบสวนราชการ เรียกวา ภาควิชา ตามพระ
ราช-บัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในชวงแรก
รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าพื้ น ฐานดนตรี ทั่ ว ไปและวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ด แ ก ดนตรี สํ า หรั บ ครู ป ระถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา สังคีตนิยม เปนตน ตอมาในป 2529 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรอนุปริญญาศิลป
ศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ป) ขึ้นเปนครั้งแรก ตามนโยบายสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมอบให
กรมการฝกครูไปทดลองเปดสอน เพื่อมุงหวังนักดนตรีมืออาชีพออกสูตลาดแรงงาน แตปญหา
สําคัญของหลัก สูต รนี้ คือ ผูเรียนจบออกไปสว นใหญระดับความรูและทักษะฝมือไมสามารถ
แขงขัน ในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะผูที่เรียนจบจากวิทยาลัยครูน อกเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากผูสมัครเขาเรียนดังที่กลาว สวนมากมีพื้นฐานความรูทางดนตรีนอยมาก และใชเวลาเรียน
เพียง 2 ป ความรูและทักษะฝมือจึงไมสามารถไปตอสูกับตลาดแรงงานได ดังนั้นวิทยาลัยครู
(สวนใหญในกรุงเทพมหานคร) ที่มีความพรอมในทุกดานและมีศักยภาพสูง จึงตองเปดหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คบ. 2 ปหลังขึ้น เพื่อรองรับผูที่จนอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาดนตรี
(อ.ศศ. 2 ปหลัง) ที่ตองการศึกษาตอ รวมทั้งผูที่จบจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถดวย นอกจากนี้ยังมีผูที่
จบอนุปริญญาสาขานี้อีก จํานวนไมนอยที่ไปศึก ษาต อสาขาอื่น ๆ เพื่อใหจบปริญญาตรี ทําให
ประเทศชาติประสบปญหาดานทรัพยากรมนุษยที่ไมมีศักยภาพ หรือไมมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพเปนจํานวนมาก การวางรากฐานการศึกษาในอดีตที่ขาดการวิจัยของไทยเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหประเทศตองดอยพัฒนามาเปนระยะเวลายาวนาน
ป 2538 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป (คบ. 4 ป)
สาขาดนตรีศึกษาแบบกวาง คือ เรียนทั้งรายวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล ในปริมาณหนวยกิตจําน
วนใกลเคียงกันและตองเรียนวิชาชีพครูประกอบไปดวย รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมต่ํา
กวา 140 หนวยกิต แตเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผูสอนและวัสดุอุปกรณดนตรี ภาควิชาจึงไม
สามารถเปดรับนักศึกษาทุกปติดตอกันได จําเปนตองสรรหาบุคลากรผูมีความรูความสามารถทาง
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ดนตรีไทยและดนตรีสากล ทั้งจากทองถิ่นและจากภายนอกเพื่อเชิญเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษ
ชวยสอนทุกภาคเรียน การขออัตรากําลังในสวนที่ขาดแคลนไดกระทํามาโดยตลอด แตไมประสบ
ผลสําเร็จเนื่องจากนโบายลดอัตรากําลังบรรจุของรัฐบาลตามระบบการปฏิรูปการศึกษา
ป 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดทดลองบริหารวิชาการภายในจากภาควิชาเปน
โปรแกรมวิชาเปนแหลงแรก โดยมุงหวังในเกิดความคลองตัวในการบริหารวิชาการ บุคลากร
และตองการบริหารจัดการในดานการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเนน
คุณภาพผลงานเปนสําคัญ
นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ภาควิชาดนตรีซึ่งเปนสวนราชการที่มีผลกระทบโดยตรง
ในเรื่องวัสดุครุภัณฑ จึงเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิชาการจากภาควิชาดนตรีมาเปนโปรแกรมวิชา
ดนตรีดวย ตอมาในป 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศการแบงสวนราชการของสถาบัน
ราชภัฏอุตรดิตถ กําหนดใหมีสวนราชการเปนคณะ 4 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ใหมี
หนว ยงานหลัก ในคณะ เพียงหนว ยงานเดียว คือ สํานัก งานเลขาคณะบริหารงานคณะ โดย
คณะกรรมการประจําคณะมีคณะเปนประธานคณะกรรมการ และใหโปรแกรมวิชาบริหารวิชาการ
เทานั้น
ประวัตหิ ลักสูตรศิลปกรรม
ภาควิชาศิลปศึกษา

ปการศึกษา 2514
ปการศึกษา 2515
ปการศึกษา 2518

ปการศึกษา 2520
ปการศึกษา 2528

จัดตั้งขึ้นกอนปการศึกษา 2514 เปนภาควิชาศิลปศึกษา
เปดสอนวิชาพื้นฐาน (ความเขาใจในศิลปะ)
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
มีอาจารยผูสอน 4 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
มีอาจารยผสู อน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาเอกศิลปะ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปกศ.สูง และ
เปด สอนวิชาโทศิลปะศึก ษา (เปด หอศิลปอุ ต รดิต ถ มีหองจั ด
แสดงนิทรรศการ 1 หอง) มีอาจารยผูสอน 4 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาโทศิลปะศึกษานักศึกษาภาคสมทบอาจารยผูสอน
4 คน (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาเอกเทคนิคอาชีพศิลปะ ระดับอนุปริญญา มีอาจารย
ผูสอน 5 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
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ปการศึกษา 2530

เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับอนุปริญญา มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2532
เปด สอนวิชาเอกศิล ปกรรม (เอกออกแบบประยุก ตศิลป )
ระดับปริญญาตรี มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่
อาคาร 5 (อาคารศิลาอาสน)
ปการศึกษา 2533
ยายสถานที่มาทําการเรียนการสอนที่อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
มีอาจารยผูสอน 6 คน
ปการศึกษา 2539
เปดหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
ปการศึกษา 2541-2542 มีจํานวนอาจารยผูสอน 7 คน อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคาร
สันติสุข)
ปการศึกษา 2543
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป) ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 2
(อาคารสันติสุข)
ปการศึกษา 2546
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป และ เอก
ออกแบบประยุกตศิลป) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน
6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
ปการศึกษา 2548
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
ปการศึกษา 2550
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 7 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
4. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
โปรแกรมศิลปกรรมศาสตรมุงเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกายจิตใจอารมณ
และสังคม ดานศิลปกรรมและดนตรีที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิ
ปญญาของบรรพชน
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วิสัยทัศนโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
โปรแกรมศิลปกรรมศาสตรมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มคี ุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและ
ดนตรี ที่ใชเทคโนโลยี สมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ดานการบริการ
ทางวิชา การสูสังคมที่เนนทางดานวิชาการปฏิบัติในเรื่องของศิลปกรรมแกคนในทองถิ่นเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพหรือเปนงานอดิเรก ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็น
คุณคา และภูมิปญญาของบรรพชนที่สรางสมมาเปนเวลานานมีความงามและเปนเอกลักษณของ
ตนเอง
พันธกิจโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
1. โปรแกรมศิลปกรรมศาสตรมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและ
ดนตรีที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานศิลปกรรมออกแบบประยุกต
ศิลป และนิเทศศิลปและดนตรี ใหมีมาตราฐานทางวิชาการ
3. เปนศูนยกลางการบริการและเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคมและทองถิ่น
จุดมุงหมายโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
โปรแกรมศิลปกรรมศาสตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น
อยางเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงคโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และประสบการณ สามารถประกอบอาชีพหรือเปน
ผูประกอบการดานศิลปกรรมและดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา ความอดทน มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพของ
ตนเอง
ยุทธศาสตรโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
จัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
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5. โครงสรางองคกร

โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงาโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

หลักสูตรสาขาดุริยางคศาสตร

กรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา

นักศึกษา

โครงสรางระบบประกันคุณภาพโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร

คูมือประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การจัดทํา SAR
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6. ขอมูลทั่วไป
6.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
รหัส
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1… อาจารย ผ.ศ. อุดมศักดิ์
อรรถโกวิท

2…

3…

4…

อาจารย

อาจารย

อาจารย

5…

อาจารย

6…

อาจารย

7…

อาจารย

8..

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จจากสถาบัน

ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราช
ทองถิ่น
ภัฏอุตรดิตถ
กศ.บ. ศิลปศึกษา
วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร
นางสาวอนุตรา ค.ม. เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราช
เฉิดเจิม
อุตสาหกรรม
ภัฏพระนคร
วท.บ. (เซรามิกส)
สถาบันราชภัฏ
เทคโนโลยีเซรา
กําแพงเพชร
มิกส
นายวีระพันธ
ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ใจสุบรรณ
ทองถิ่น
ราชภัฏอุตรดิตถ
ศ.บ. ประยุกตศิลป
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นางสาว
ค.ม. ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ
จันทิมา
มหาวิทยาลัย
ปกครอง
ศ.บ. ออกแบบ
มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ
ศิลปากร
นายสิโรตม
ศษ.บ. ออกแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทองสม
ผลิตภัณฑ
และอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเพาะชาง
นายจาตุรันต
ศศ.บ. ศิลปกรรม
สถาบันราชภัฏ
จริยารัตนกูล
อุตรดิตถ
นายอภินันท
ศศ.บ. ออกแบบนิเทศ
สถาบันราชภัฏ
ปานเพชร
ศิลป
อุตรดิตถ
ผ.ศ.สมบัติ
เวชกามา

ป
2548
2514
2548
2540

2548
2526
2549
2542
2530

2543
2546
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9..

อาจารย

10..

อาจารย

11..

อาจารย

12..

อาจารย

13..

อาจารย

14..

อาจารย

15..

อาจารย

เพ็ญรําไพ
สุขวรกิจวนิช
สุปราณี
จําลองราษฎร
อํานาจ
บุญอนนท
บุญลอย
จันทรทอง
อรัญวดี
ทรัพยสิน
พันธเอก
ใจหลวง
อ.วัชระ
แตงเทศ

หมายเหตุ ลูกจางประจําอาคาร จํานวน 2 คน

7. จํานวนนักศึกษาที่จะรับและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
7.1 หลักสูตรศิลปกรรม
เอกออกแบบประยุกตศิลป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2549
2550
14
16
16
14
30
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7.2 หลักสูตรดุริยางคคศาสตร
เอกออกแบบประยุกตศิลป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

2546
18

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2547
2548
10
10
-

2549

16
54

7.3 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน จะใชอาคารภูมิราชภัฏ อาคาร 11 อาคารดนตรี –
นาฏศิลป และอาคารเรียน ชั่วคราว อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการในรายวิชาชีพเฉพาะดาน โปรแกรมวิชามีสถานที่เปนหองปฏิบัติการ ตลอดจนความ
ตองการเพิ่มในอนาคต ดังนี้
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ดนตรี - นาฏศิลป
ลําดับที่ สถานที่
จํานวนที่มีอยู
1
หองเรียน
3
2
หองปฏิบัติการ
13
3
หองพักอาจารย
2
4
หองประชุม
1
ศิลปกรรม
ลําดับที่ สถานที่
จํานวนที่มีอยู
1
หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 1
2
2
หองปฏิบัติการเขียนแบบ
1
3
หองปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพ
2
พิมพ
4
หองปฏิบัติการประติมากรรม
1
5
หองปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา1
1
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วัสดุ/ครุภัณฑ
ดนตรี - นาฏศิลป
ครุภัณฑ
1. เกาอี้ทํางาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. โตะคอมพิวเตอร
4. เครื่องปริ้นเตอร
5. โทรทัศนสี 20 นิ้ว National
6. โทรทัศนสี 20 นิ้ว Panasonic
7. โทรทัศนสี 16 นิ้ว Sharp
8. วีดีโอ Panasonic
9. วีดีโอ National
10. เครื่องบันทึกเสียงระบบ ดิจิตอล 8 แท็ค
11. เครื่องเลนเทป ชุดใหญ Sony
12. เครื่องเทป Sony
13. เครื่องเลนเทป
14. ตูเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกแบบวางตอกัน
15. ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
16. ตูชั้นวางหนังสือ
17. ตูเหล็กใหญ เก็บเอกสาร
18. ตูไม เก็บอุปกรณดนตรีไทย
19. ตูใสชุดนักดนตรี
ครุภัณฑ
20. เครือ่ งดนตรีไทย
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
ฆองมอญวงใหญ
ฆองมอญวงเล็ก
ระนาดเอกเหล็ก

8
8
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
4
5
1
3
1

จํานวน
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู
ตู
ตู
ตู
ตู
จํานวน

รางทอง 2,รางไม 2
รางทอง 2,รางไม 2
2 วง
1 วง
2 วง
2 วง
2 ราง
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ระนาดทุมเหล็ก
ซอดวง
ซออู
จะเข
ขิมสาย
ซอสามสาย
ขลุยเพียงออ
ขลุยหลีบ
กลองทัด
กลองแขก
กลองมลายู
โทนลําตัด
โทนมโหรี
รํามะนา
โทนชาตรี
ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ
กลองสองหนา
กลองเปงมาง / คอก
ฆองโหมงมอญ / กระจังโหมง
ฉิ่ง
ครุภัณฑ
ฉาบเล็ก
ฉาบใหญ
กรับไม
กรับพวง
21. เครื่องดนตรีสากล
เปยโน
อิเล็กโทน
คียบอรดไฟฟา
กีตารโฟลคซอง
กีตารคลาสสิก

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

ราง
คัน
คัน
ตัว
ตัว
คัน
เลา
เลา
คู
คู
คู
ใบ
ใบ
ใบ
คู
ลูก
ลูก
ใบ
ใบ / 1 คอก
ใบ / 1 คอก
คู
จํานวน
คู
คู
คู
คู

3 หลัง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
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กีตารไฟฟา
กีตารเบส
กลองชุด
กลองทอม
กลองใหญ
กลองสแนรดรัม
ไวโอลิน
วิโอลา
เชลโล
ดับเบิ้ลเบส
แซกโซโฟนอัลโต
แซกโซโฟนเทเนอร
ทรัมเปต
ทรัมโบน
คลาริเนต
ฟลุต
ปคโคโล
ตูแอมปกีตาร
ตูแอมปกีตารเบส
ครุภัณฑ
ตูแอมป
เครื่องคียบอรด
ตูลําโพงเสียงเบส
ตูลําโพงเสียงกลาง
ตูลําโพงเสียงแหลม (วอยด)
เครื่องมิกซเสียง
ไมโครโฟน (ไมลลอย)
ไมโครโฟนสาย
22. เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน
โปงลาง
แคน
โหวด

3 ตัว
6 ตัว
3 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 คู
2 คู
4 ตัว
18 ตัว
10 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
5 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตู
2 ตู
จํานวน
2 ตู
3 ตัว
2 ตู
2 ตู
2 ตู
2 เครื่อง
1 คู
6 ตัว
2 ราง
4 เลา
2 ตัว
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พิณอีสาน
23. เครื่องดนตรีลานนา
สะลอ
ซึง
ปจุม
กลองเตงติง
24. เครื่องปรับอากาศ
25. เครื่องสํารองไฟ
26. เครื่องทําความเย็นน้ําดื่ม

2 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

ศิลปกรรม
รายการ
ฉากสไลดติดฝาผนัง
เครื่องฉายสไลด
ตูเหล็ก 3 ชั้น
ตูเหล็กบานเลื่อน
เครื่องพิมพ Canon BJC 5500
เครื่องพิมพ HP 250C
เครื่อง ZIP Drive 100 Mb
Handy Drive 64 Mb
เครื่อง Projector
เครื่อง Scanner
เครื่องปรับอากาศ
พัดลมโคจร
พัดลมเพดาน
Switching Hub 24 Port
Switching Hub 16 Port
Switching Hub 8 Port
Hub 8 Port
เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับนักศึกษา)
เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับผูสอน)

จํานวน
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
8
6
9
1
1
1
1
40
2
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เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับเจาหนาที)่
โตะและเกาอี้

2
30

หองปฏิบัติการเขียนแบบ
รายการ
โตะเขียนแบบ/เกาอี้
กระดานไวทบอรด
โตะอาจารยผูสอน (ประจําหองปฏิบัติการ)
บอรดแสดงผลงานนักศึกษาและแจงขาวสาร
พัดลมเพดาน
ไฟใหแสงสวาง

จํานวนที่มีอยู
60
2
8
6
9

หองปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ
รายการ
ขาหยั่งเขียนภาพเล็ก
ขาหยั่งเขียนภาพใหญ
แทนวางหุน
กระดานดํา
บอรดติดผลงานและแจงขาวสาร
ตูเหล็กบานเลื่อน
แทนพิมพ

จํานวนที่มีอยู
8
12
1
-

หองปฏิบัติการประติมากรรม
รายการ
แทนรองปน
แทนวางหุน
แทนปนนูนต่ํา นูนสูง
พัดลมโคจร
โตะปฏิบัติการ
เกาอี้หัวกลมหมุนได
ตูเหล็กบานเลื่อน

จํานวนที่มีอยู
30
10
-
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หองปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา1 และ 2
รายการ
เตาเผา
เครื่องกวนน้ําดิน
เครื่องบดเคลือบ
ตูพนเคลือบพรอมอุปกรณพนเคลือบ
เครื่องแปนหมุน
เครื่องจิ๊กเกอร
โตะปฏิบัติการ
เกาอี้ไมหัวกลมหมุนได
แปนหมุนตกแตง
โกรงบด
เครื่อง Ja mill
เครื่องทดสอบความแข็งแรง
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ตูเหล็กบานเลื่อน
ตูเหล็ก
พัดลมโคจร
ชั้นวางผลิตภัณฑกอนเผา (Green ware)
ชั้นวางผลิตภัณฑสําเร็จ

จํานวนที่มีอยู
2
1
1
5
-

8. ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความโดดเดน
โครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อ บํา บัด ทุก ข บํา รุง สุข แก ประชาชนเฉลิม พระเกี ยรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระ
ชนมพรรษา 80พรรษา 5ธันวาคม 2550 โดยใหทางจังหวัดดําเนินการสํารวจสถานที่ ที่องค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9ไดทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณี ย
กิจในจังหวัด นั้นๆ ทางจังหวัด ไดทําการสํารวจแลว พิจารณาเห็น วาสถานที่สําหรับการจัดสราง
สัญลักษณแหงสถานที่ฯ ไดแกบริเวณพื้นที่วาง ดานทิศเหนือ ระหวางประตูทางเขาดานหนา วัด
พระแทน ศิลาอาสน ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัด อุต รดิต ถ กอสรางแลว เสร็จ เมื่อเดือ น
พฤศจิกายน 2551 ทําพิธีมอบใหทางวัดพระแทนศิลาอาสน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. โปรแกรมวิ ช าศิ ล ปกรรมศาสตร มี ก าร 1.1.1 - www.uru.ac.th
กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และเผยแพร 1.1.2 - รายงานการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
ขอมูลสูประชาชนทั่วไปไดทราบ
2549 หลัก สูต รศิลปกรรม และดุริยางค
ศาสตร
- เอกสารแผ น พั บ หลั ก สู ต รศิ ลปกรรม
และดุริยางคศาสตร
2. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีปรัชญา 1.2.1 แผนการดํ า เนิ น งานและปฏิ บั ติ ก าร
หรื อปณิธานเปน แผนการทํางานประจํา ป
ประจําป 2550
และ มี ก า ร จั ด ป ร ะชุ ม ทํ าแผ น กลยุ ท ธ
รายงานความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของคณะวิชาที่นําเสนอ : มหาวิทยาลัย
ของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ราชภัฏอุตรดิตถ (2550 – 2564)
ชาติ
รายงานการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาเสนอใหกับคณะมนุษยศาสตร
และ สั ง ค ม ศ า สต ร แ ละ นํ า เสน อต อ
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิ ท ยาลัย มี ก ารกํา หนดแผนปฏิ บั ติ 1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีการ
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธหลัก
ในแตเปาประสงค
4. มหา วิ ท ย าลั ย มี ก ารติ ดตา มผลกา ร 1.4.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการทุ ก 6
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯ
เดือน
5 . มี ก า ร ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ลก า ร 1.5.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตอสภา
ที่ 1/2550, 6/2550 และ 12 /2550
มหาวิทยาลัย กรรมการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุ มกรรมมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 1/2550, 6/2550 และ 12/2550
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
-มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน เปนลาย
ลักษณอักษร และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
จุดออน (Weaknesses) -ยั ง ไม มี ก ารวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ และ
แผนพั ฒ นาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจ จุบั น และแนวโนมใน
อนาคต
หลักสูตรยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ไมได
กํ า หนดตั ว บง ชี้ ข องการดํ า เนิ น งาน และกํ า หนดเปา หมายเพื่ อ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
โอกาส (Opportunities) - มี ก รอบนโยบายในการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
อุปสรรค (Threats)
-ประเทศไทยมี ป ญ หาเชิ ง โครงสร า งและระบบวิ จั ย โดยรวมที่ ข าด
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัด ใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ
มาตรการ ค า เป า หมายให ค รอบคลุ ม ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของ สมศ., สกอ., กพร. และตั ว ชี้ วั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยผสมผสานในลักษณะการบูรณาการและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนในทองถิ่น
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการระดับโปรแกรม เรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับ
โปรแกรมและหลักสูตร
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร เรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนิน งาน (Action Plan) สู
ความสําเร็จตามเกณฑตัวชี้วัดของ URU. QA 70 Standard & Index

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายรอยละ100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายรอยละ100-90 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีการ
1.2.1 แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
จัดทําแผนการดําเนินงานที่มีรายการตัวชี้วัด
ประจําป 2550
เปาหมายแตละตัวชี้วัด และผลการ
ดําเนินงานในตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (9 ตัวชี้วัด)
รายงานผลจากการประเมินประจําป 2550
ของหลักสูตรดุริยางคศาสตร
รายงานผลจากการประเมินประจําป 2550
ของหลักสูตรศิลปกรรม
- สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวม
สังเกตการณสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
ศิลปะจ.พิษณุโลก
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียน
ของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
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1.2 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
(2 ตัวชี้วัด)

1.3 การใหบริการแกชุมชน (16 ตัวชี้วัด)

- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ของศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษา จ.
เชียงราย จ.แพร และจ.พะเยา
- งานวิจัย (อ.วัชระ แตงเทศ)
- สรุปโครงการสรางสัญลักษณแหง
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
( ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท)
- การใหบริการวิชาการดานการแสดงและ
กรรมการ
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนาเรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัยใน
ภูมิภาค”
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหกรรมการตัดสินการตกแตง
หมวกนิรภัย
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญบุคลากร
เปนกรรมการตัดสินการแขงขันวาดภาพ
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากร
รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีลอย
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1.4 การอนุรักษและทํานุศิลปวัฒนธรรม
(9 ตัวชี้วัด)

กระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอาจารยเปน
กรรมการตัดสินการประกวด
- หนังสือเชิญ เรื่อง การประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
- หนังสือขอบคุณการเปนกรรมการ
ตัดสินประกวดภาพโปสเตอรตอตานยา
เสพติด
- หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยตางๆ
เรื่องการสงสูจบิ ัตรศิลปกรรม 80 ศิลปน
80 พรรษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรม
โครงการคายเยาวชนสรางสรรคผลงาน
ศิลปะรวมสมัย สาขาการวาดภาพและ
แสดงเรื่องราว
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
- หนังสือขออนุญาตนํานักเรียนศึกษาดู
งาน
- หนังสือขอเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตรฯ
โครงการรังสรรคบรูณาศิลป ร.ร.เทศบาล
ทาอิฐ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอาจารยชวย
ออกแบบตราสัญลักษณประจําโรงเรียน
- การแสดงดนตรีไทยงานเทศนมหาชาติ
- ดนตรีไทยอุดมศึกษา
- สรุปโครงการสรางสัญลักษณแหง
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข
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บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนมหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ของศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษา จ.
เชียงราย จ.แพร และ จ.พะเยา
-สรุปโครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากร
รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศ และ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม

23

-หลักสูตรสาขาวิชา , คณะวิชาฯ , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปและมีตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละ
เปาประสงคอยางชัดเจน อีกทั้งมีการติดตามการปฏิบัติราชการอยาง
ตอเนื่อง
จุดออน (Weaknesses)
-ในบางตัวชี้วัดยังไมสามารถทําไดสําเร็จ
โอกาส (Opportunities)
- มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และระดับประเทศติดตอใหรวมกิจกรรมอยูเสมอ
-ดัชนีชี้วัดสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงได
อุปสรรค (Threats)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จาก
มหาวิทยาลัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําการวิเคราะหในตัวชี้วัดที่ยังทําไมสําเร็จวาเกิดจากอะไร และใหมีการสงเสริม หรือจัด
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทําใหสําเร็จในปตอไป
2. พัฒนาดัชนีชี้วัดใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความต
องการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.1 หลักสูตรศิลปะบัณฑิต
2.2.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตร
2.2.3 เอกสารประกอบการประชุม

1. หลักสูตรศิลปกรรม และดุริยางคศาสตร
มีการจัดประชุมคณาจารยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและอธิบายวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหลักสูตรสาขาวิชา
2. ผูสอนมีการจัดเตรียมแผนการสอนโดย 2.2.4 - แผนการสอนประจํารายวิชาตางๆ
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. ผูสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
2.2.5 - รายการวัสดุ/ครุภัณฑ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียน
4.ผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ 2.2.6 - แผนการสอนประจํารายวิชาตางๆ
ยืดหยุนและหลากหลาย
5.ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนการสอน 2.2.7 - บันทึกหลังการสอน
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผู
- ผลคะแนนสะสม
เรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
- ขอสอบกอนและหลังการสอน
6.การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน 2.2.8 - รายงานผลการประเมินการสอน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร
หมายเหตุ ขอ 7. โปรแกรมยังไมมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการเรียนที่
เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีหนวยกิต 3(2-2)
- อาจารยมีความรูและเชี่ยวชาญในดานที่สอน- การสอนทฤษฎีและปฎิบัติดนตรีสามารถปรับ
วิธีการสอนเปลี่ยนแปลงเนนกิจกรรมหรือ
กระบวนการสอนไดงาย
- หลักสูตรขาดระบบการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
- อาจารยไมไดบนั ทึกกอนและหลังการสอน
- อาจารยมีภาระงานอื่นเยอะเกินไป เชน งาน
บริหารจัดการในหลักสูตร กิจกรรมนอกชั้น
เรียน งานประกันคุณภาพ ฯลฯ
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานอาจารยทุกคน
ใหสอนและวิจัยควบคูกันไป
- แนวการสอนทุกรายวิชาระบุใหมีการฝก
ปฏิบตั ิงานโดยกําหนดชิ้นงานและคะแนนไว
อยางชัดเจน
- มหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯมีแผนกรอบการ
เขียนและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
- รูปแบบแผนโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กรอบนโยบายมหาวิทยาลัย
- สื่อดานสารสนเทศมีนอยไมอํานวยตอการ
สอน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เพิ่มการจัดหาแหลงศึกษาคนควาเฉพาะทาง
2. พัฒนาสื่อดานเทคโนโลยีในการสอนใหมากขึ้น
3. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ไดจัดตั้งทําเครือขายผูรูในชุมชนมี
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 2
ยังไมบรรลุ
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1 - มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากการวิพาทย
หลักสูตรไดมีสวนรวมในการนําเสนอใน
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1. จัดใหมีผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
2. การสอนแตละหลักสูตรมีการ
2.3.2
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน
โดยรวมงานกับผูมีความรูในสาขา
3. โปรแกรมมีโครงการที่ไมกําหนดใน (2.3)3
หลักสูตรโดยความไดรับความรวมมือ
กับองคการภายนอก

หลักสูตรศิลปกรรม และดุริยางคศาสตร

- หนังสือคําสั่ง การขอความอนุเคราะหและ
ความรวมมือการเขารวมกิจกรรมตางๆ

- หนังสือขอบคุณในความรวมมือ
- รายงานการเขารวมโครงการตลาดนัดศิลปะ
ภาคเหนือ

SWOT Analysis
จุดแข็ง
- อาจารยในแตละหลักสูตรมีศักยภาพสูงและเปนที่ยอมรับในระดับชุมชน
(Strengths)
จังหวัด และในระดับภาค
- ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและการทํางานรวมกัน
จุดออน
- บุคลากรและวัสดุครุภัณฑมีจํานวนจํากัด
(Weaknesses) - ภาระงานของอาจารยมมี ากเกินไป
- แตละหลักสูตรขาดการตรวจสอบและประเมินผล
- แตละหลักสูตรยังไมมีแผนการนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
โอกาส
- เปนกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่ตองปฎิบัติ
(Opportunities) - หลักสูตรศิลปกรรม และดุริยางคศาสตรมีเครือขายของกลุมผูเชี่ยวชาญดาน
ศิลปกรรมศาสตรทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และตางประเทศ
อุปสรรค
- ขาดความเขาใจในลักษณะรูปแบบของกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับการ
(Threats)
ปฏิบัติ
- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความสามารถดานการประเมินผล
- อาจารยในหลักสูตรบางทานขาดความสนใจดานการวิจัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดนําเสนอผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิเพิ่มใหครบคลุมรายวิชาการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการใชหลักสูตรและประเมินผล
โครงการสูการพัฒนาและการปรับใช
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 (ระดับ 1 คะแนน 1)
ไมมีผูจบระดับปริญญาเอก
ไมบรรลุผล
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 29 (ระดับ 2 คะแนน 2) 1 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. เรงพัฒนาอาจารยในแตละหลักสูตร
2.5.1 - แผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
สาขาวิชาใหมีความสอดคลองกับสัดสวนที่
สาขาวิชาและของคณะวิชาฯ
กําหนดไว
2.5.2 - การบันทึกเพื่อศึกษาเรียนตอของ
- ปริญญาเอก 2 คน
คณาจารยหลักสูตรสาขาวิชา
- ปริญญาโท 4 คน
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2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
2.5.3
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธหลัก
ในแตเปาประสงค

-รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯไดจัดทําแผนการพัฒนามียุทธศาสตรและ
กลยุทธในกรอบโครงสรางของหนวยงาน
- อาจารยที่มีศักยภาพสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
จุดออน (Weaknesses) - งบประมาณภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด
- ขาดบุคลากรสอนแทนที่มีคุณภาพเมื่อไปศึกษา
- อาจารยในแตละหลักสูตรยังไมมีความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก
โอกาส (Opportunities) - หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบนโยบายให
สถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
- มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอจนถึงระดับ
ปริญญาเอก
อุปสรรค (Threats)
- ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางเพียงพอ
- กฎระเบียบ ขอบังคับไมชัดเจนของภาครัฐ
- อาจารยขาดทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให
- อาจารยขาดความรูทางดานภาษาอังกฤษ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานและระดับสูงใหกับอาจารยที่อายุยังนอย เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับเรียนตอในระดับปริญญาเอก
2. เรงสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในหลักสูตรไดศึกษาตรงตามสาขาวิชาและสอดคลอง
กับสัดสวนและเกณฑที่กําหนดไว

ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
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เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 –
39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ
40 - 59
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. อยูระหวาง รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. อยูระหวาง รอยละ15.38 คะแนน 1
บรรลุ
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. อยูระหวาง รอยละ40-59 คะแนน 2

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ไดรับการแตงตั้ง 2.6.1 - เอกสารแตงตั้ง ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถ
เปน ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
โกวิท
2 x 100 = 15.38
2.6.2 - หนังสือแจงภาระงานจากคณะมนุษย
13
ศาสตรฯ
1. เรงพัฒนาการเขียนเอกสารตําราและ
2.6.3 - หนังสือเชิญเขารวมการจัดทําผลงานทาง
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งานวิจัย
2. ฝกการเขียนและการคนควา เอกสาร
ประกอบการสอน ตํารา งานวิจัย

2.6.4

วิชาการ
- คําสั่งจากมหาวิทยาลัยในการกําหนด
เกณฑการเพิ่มภาระงานสอน

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ ประจําปทุกป ซึ่งมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและแนวทาง
- มหาวิทยาลัยมีกลยุทธหลักในแผนการพัฒนาโครงสรางงาน
- หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรมีอาจารยระดับ ผูช วย
ศาสตราจารย
จุดออน (Weaknesses) - ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
- ภาระงานสอนมีปริมาณมาก
- อาจารยในแตละหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ- อาจารยในแตละหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการ
และขั้นตอนการทําผลงานทางวิชาการ
โอกาส (Opportunities) - หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบนโยบายให
สถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
- มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการโดยมี
นโยบายอยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ
สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
- ขาดอัตรากําลังทดแทนเมื่อขอลดภาระงาน
- อาจารยยังไมมีโอกาสไดขอผลงานเพราะยังเปดหลักสูตรไมครบ 5 ป
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาใหจัดทําเอกสารตําราเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู
ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ
3. จัดกิจกรรม work shop การทําผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารยที่มีความพรอม โดย
เชิญผูมีประสบการณเปนพี่เลี้ยง
4. ขอสนับสนุนสายอาจารยผูสอนเพิ่มเติมเมื่อตองลาไปศึกษาตอ
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการทีจ่ ะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 1 คะแนน
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 1 คะแนน
ไมบรรลุ
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ 1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.8.1 - เอกสารประกอบการประชุมของ
หลักสูตรศิลปกรรม และดุริยางคศาสตร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ ประจําปทุกป ซึ่งมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและแนวทาง
- มหาวิทยาลัยมีกลยุทธหลักในแผนการพัฒนาโครงสรางงาน
จุดออน (Weaknesses) - ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
- อาจารยในแตละหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการ
โอกาส (Opportunities) - หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบนโยบายให
สถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
- มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการโดยมี
นโยบายอยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ
อุปสรรค (Threats)
- ภาระงานสอนมีปริมาณมาก
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาคณาจารยในแตละหลักสูตรสาขาวิชาใหจัดทําเอกสารงานวิจัย
2. จัดกิจกรรม work shop การทําผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารยที่มีความพรอม โดย
เชิญผูมีประสบการณเปนพี่เลี้ยง

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สกอ. 2.9 / สมศ. 11 / ก.พ.ร. 4.1.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

ยังไมมีการประเมิน
-

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

แตละหลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- ความตองการของสถานการศึกษาและแหลงการใหบริการมี
ความตองการสูง
-นักศึกษาที่จบตองมีคุณภาพ
-นักศึกษามีงานทําในระหวางเรียน
- ปริมาณการผลิตไมเพียงพอ
-นักศึกษาจบไมพรอมกันทุกคน
- หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความตองการสูงและขาดบุคลากร
- งบประมาณในการจางมีระยะสั้น- กลาง ตามงบประมาณที่
จัดสรร (ทําใหขาดความตอเนื่องหรือไมมั่นคง)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ได
รับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ กพ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

แตละหลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- มีกรอบโครงสรางการจางงานจากองคกร
-มีงบประมาณในการดําเนินการ
- ความตองการสูง
-การจางงานในแตละสถานที่มีความแตกตางกันขึ้นกับขนาดและ
โครงสรางองคกรและงบประมาณ
- มีเกณฑและขอกําหนดอัตราเงินเดือน แผนรองรับจากหนวยงาน
ภาครัฐ
- มีแหลงใหเลือกงานมาก
-สถาน/แหลงการจางมีสมรรถนะการเงินแตกตางกัน
-งบประมาณไมเพียงพอตอจัดสรร
- ภาวะเศรษฐกิจในสังคมไมคงที่

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 / สม
ศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

แตละหลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

- นักศึกษามีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาชีพสูง
-ไดรับการประเมินจากผูบังคับบัญชาในสถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ
- นักศึกษาขาดความสนใจที่จะสงผลงานเขารวมกิจกรรมทางดาน
วิชาชีพ
- หลักสูตรไมมีงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดาน
วิชาชีพ
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- การประเมินในบางแหงยังไมชัดเจน
- ระยะทางในการเดินทางดานเก็บขอมูล
- หลักสูตรไดรับขอมูลขาวสารและขาวประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมดานวิชาชีพตางๆ เปนประจํา
- มีหนวยงานระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
- เปนสาขาวิชาที่ทุกหนวยงานและสถานบริการใหการยอมรับ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสําหรับ
สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
- เปาหมายการจางมีความแตกตางกัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําพัฒนา เอกสาร และแบบสัมภาษณใหครอบคลุม
2. ติดตอประสานงาน สื่อสารกับเจาของผูวาจางในแตละแหงอยางใกลชิด

ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ. 1.5 / ก.พ.ร.
4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 2)
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 2)
ยังไมบรรลุ
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 2)

ผลการดําเนินงาน
1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีการสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมในทุกดาน

เลขที่
2.12.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- เอกสารรูปภาพ หนังสือ
เรียนเชิญ เกียรติบัตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- นักศึกษามีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาชีพสูง
จุดออน (Weaknesses) - นักศึกษาขาดความสนใจที่จะสงผลงานเขารวมกิจกรรมทางดานวิชาชีพ
- หลักสูตรไมมีงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานวิชาชีพ
โอกาส (Opportunities) - หลักสูตรไดรับขอมูลขาวสารและขาวประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรม
ดานวิชาชีพตางๆ เปนประจํา
- มีหนวยงานระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสําหรับสงเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํา work shop สําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. นําเสนอแผนในการเขารวมกิจกรรมตลอดปการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.
1.2 / ก.พ.ร. 4.1.2)
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สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาเนื่องจาก
หลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- ความตองการจากทางตลาดแรงงานมีมาก
จุดออน (Weaknesses)
- ขาดการประชาสัมพันธใหกับหนวยงานและองคกรทางการศึกษา
หรือสถานบริการ
-มีการเปลี่ยนแปลงงานเพราะ นักศึกษาเลือกงานทํา
โอกาส (Opportunities) - ภาครัฐมีกรอบและแผนงานนโยบายในการรับบัณฑิตในแตละป
การศึกษา
อุปสรรค (Threats)
- ยังมีการกระจายอัตราการรับงานไมทั่วถึงในบางสถานที่
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น
2. ประสานงานใหไดขอมูลที่ชัดเจนและตรงตามความตองการสาขาวิชา
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ตัวชี้วัดที่ 2.16 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1 / ก.พ.ร. 22)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 – 59 คะแนน 1
รอยละ 3.1 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 – 79

ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
2 x 100 = 3.1
52

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.16.1 - หลักสูตรศิลปกรรม
2.16.2 - หลักสูตรดนตรี

จํานวนของหลักสูตรและอาจารยมีสัดสวนที่เหมาะสมกัน
จํานวนของนักศึกษาที่สมัครเรียนนอยไมสามารถเปดหลักสูตร
เพิ่มเติมได
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาในแตละ
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อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรเสมอ
มหาวิทยาลัยมีการบรรจุรับอาจารยเพิ่มเพื่อใหเพียงพอตอการเปด
หลักสูตรเพิ่มเติม
โปรแกรมไมสามารถเปดหลักสูตรเพิ่มไดเนื่องจากมีอาจารยและ
นักศึกษามาสมัครในหลักสูตรตางๆ นอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมมีการรางหลักสูตรใหมๆ เพิ่มเติม เพื่อใหมีทางเลือกที่หลากหลายในการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอ
2. โปรกรมมีการรับสมัครอาจารยเพิ่มเติมเพื่อใหมีจํานวนเพียงพอตอหลักสูตรที่จะเปด
เพิ่มเติม
3. โปรแกรมมีการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาในแตละหลักสูตร อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ

ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

มากกวาหรือเทากับ 3.50
มากกวาหรือเทากับ 3.50
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 3.50

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการ 2.17.1 - เอกสารรายงานผลการประเมินการสอน
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
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มีตอหลักสูตรการศึกษา (เวนอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ)
51.61 = 3.93
11
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- อาจารยมีความรูต รงกับสายวิชาที่สอนทําใหสามารถสอนไดตรงตาม
หลักสูตร
- ผลงานจากบัณฑิตในแตละรุนไดรับการประชาสัมพันธติดตอกันมา
การยอมรับจากสังคมภายนอก
จุดออน
(Weaknesses)
โอกาส
- สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
(Opportunities)
การสอน
-มหาวิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตรวิชา
อุปสรรค (Threats) - ขาดงบประมาณในการจัดสงอาจารย หรือจัดทําโครงการสงเสริมความรู
และทักษะที่สอดคลองกับหลักสุตร
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัติ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการประชุมแจงผลรายงานผลการประเมินการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
2. จัดใหมีการนําผลเอกสารรายงานผลการประเมินการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3
รอยละ 84.6 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชใน
การสอนอยางตอเนื่อง
11 x 100 = 84.6
11

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.18.1 1. แนวการสอนรายวิชาตางๆ
- สื่อ แผนใส
- สื่อเพาวเวอรพอย
-เนื้อหาเอกสารประกอบวิชา
- หลักสูตรรายวิชาและคําอธิบาย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มีการสนับสนุน สงเสริมในการใชเทคโนโลยี
- มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยใหกับบุคลากร
- อาจารยมีความสามารถและมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใช
เปนสื่อในการเรียนการสอน
จุดออน (Weaknesses)
- เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนจํากัด
- สื่อเครื่องฉาย L C D มีจํานวนจํากัด
- อาจารยบางทานขาดความเขาใจในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช
โอกาส (Opportunities) - มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนและกลยุทธในการสนับสนุน สงเสริม
บุคลากร
- รายวิชาตางๆ เอื้อตอการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาประกอบการสอน
อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด
- หองเรียนบางหองไมพรอมตอการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มา
ประกอบการสอน
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาเรื่องการนําสื่อมาใชในทุกรายวิชา
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2. จัดทําโครงการนําเสนอการของบประมาณดานครุภัณฑ
3. จัดฝกอบรมผูสอนใหมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชประกอบการสอน หรือผลิตสื่อ
การสอนโดยใชเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 2.19: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีง
การกําหนดงานทางวิจัยเปนภาระงาน
2. คณาจารยเขารวมโครงการวิจัย

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.19.1 - เอกสารการกําหนดภาระงานและแนว
ทางการทําวิจัย
2.19.2 - รายชื่องานวิจัยที่นําเสนอ
(อ.วัชระ แตงเทศ)
(อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ)
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทํางานดานวิจัย
- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย แผน กลยุทธในการ
สนับสนุนสงเสริมงานวิจัย
- อาจารยในหลักสูตรยังไมมีความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
- อาจารยยังมีภาระงานมาก
- จํานวนบุคลากรทดแทนยังไมเพียงพอ
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหอาจารยสอนและวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนงานวิจัย
- มหาวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนไวชัดเจน
- ทุกรายวิชาสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดทั้งหมด
- หนวยงานทางการศึกษา สกอ. สมศ. ก.พ.ร. มีแผนนโยบายในการ
พัฒนางานวิจัย
- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทํางานดานวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรม สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
2. กิจกรรม work shop เกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
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6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน 1
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน 1
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
มีการดําเนินการครบ 7 ขอแรก คะแนน 2
หมายเหตุ: ยังไมไดดําเนินการในขอที่ 1 และ 8

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการพัฒนาอาคารสถานที่และ
3.1.2 - ภาพถายภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร
สิ่งแวดลอมรอบบริเวณ
สถานที่
2. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียน
- มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาดบริเวณ
การสอน เชน อุปกรณเขียนแบบ
อาคาร
คอมพิวเตอร อุปกรณปน อุปกรณทําเซรา
- รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
มิก ฯลฯ
2549
2. จัดทําสถานที่ในการฝกประสบการณทาง 3.1.3 - ภาพถายสถานที่เวทีการฝก
วิชาชีพ
ประสบการณทางวิชาชีพ
2.มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
- จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
- รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ
3. จัดทําบอรดเพื่อการประชาสัมพันธและ
- เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผล
จัดพื้นที่ประชาสัมพันธการแสดงผลงาน
งานศิลปะตางๆ
ศิลปะและงานประกวด
- เอกสารประชาสัมพันธงานประกวด
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4. มีโครงการพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพ
5. มีการจัดการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
6.หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาทักษะและ
ความรูดานศิลปะ เชน การทัศนศึกษา การ
จัดแสดงผลงานนักศึกษา

ตางๆ
- รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงาน
ประกวด
- โครงการงานแตละหลักสูตร
- คณะวิชาฯมีตารางกําหนดการพบ
นักศึกษา
- โครงการงานแตละหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มีความพรอมดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑ
- มีสถานที่ดานการแสดงฝกประสบการณอยางเพียงพอ
- โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรสามารถจัดหากิจกรรมที่หลากหลาย
สลับเปลี่ยนไปไดตลอดทั้งป
- นักศึกษาและอาจารยมีความสันพันธที่ดีตอกัน สามารถปรึกษาหารือ
ไดทุกเรื่องและตลอดเวลา
จุดออน (Weaknesses) - การใหบริการไมสามารถกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนไดเนื่องจากนักศึกษา
ตองเรียนรายวิชาอื่นๆ
โอกาส (Opportunities) - มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย แผน กลยุทธในการ
สนับสนุนสงเสริมงาน
- ธรรมชาติของรายวิชาเหมาะแกการจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับ
นักศึกษา
อุปสรรค (Threats)
- งานบางเรื่องไมสามารถปฎิเสธไดในการใหบริการ
- โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีงบประมาณไมเพียงพอ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เกี่ยวกับความจําเปนที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน
2. นําผลประเมินที่ไดจากการสํารวจมาวิเคราะหหาขอสรุปความจําเปนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาตอไป
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ตัวชี้วัดที่ 3.5: รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา X 100
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 1.49

คะแนน 2
รอยละ 1.50 – รอยละ 1.99

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรศิลปกรรมมีนักศึกษาที่รวม
โครงการ
5 x 100 = 6.3
79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2

มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 คะแนน 3
รอยละ 6.3 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. เอกสารโครงการตาง ๆ
1.1 โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดง
ผลงานทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.
พิษณุโลก
1.2 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
1.3 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียน
ของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
1.4 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
1.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
เขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฏิบัตกิ าร ของศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษาจังหวัด
เชียงราย แพร และพะเยา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
โปรแกรมไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดออน (Weaknesses)
โปรแกรมยังขาดการประเมินผลหรือการตอบรับการรวมกิจกรรม
ตางๆ
โอกาส (Opportunities) โปรแกรมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหไดรับการสงเสริมสูระดับ
สากล
อุปสรรค (Threats)
โปรแกรมขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ จากทาง
มหาวิทยาลัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เสนอโครงการเพื่อพัฒนาความรุและทักษะของเด็กตอไป

มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3 / สมศ. 2.2 , 2.3 / ก.พ.ร. 4.2.2)
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท

คะแนน 2
คะแนน 3
20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

อยูระหวาง 1– 20,000 บาท 1 คะแนน
คนละ 261,2803 คะแนน
บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยใหกับ 4.3.1 - หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
คณาจารย
วิจัย
2. แจงแหลงทุนจากงานวิจัย
4.3.2 - หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
วิจัย
- โปรแกรมไดรับเงินจากโครงการสราง
4.3.3 ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิธ และคณาจารย
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนิน
ไดรับเงินจากโครงการสรางสัญลักษณ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัด
แหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
ชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
1,360,400 = 104,646
ชนมพรรษา
13
- สัญญาการรับทุน/ใบเสร็จรับเงิน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย แผน กลยุทธในการ
สนับสนุนสงเสริมงาน
- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง
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จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

- งบประมาณที่ไดรับจากการพิจารณาไมตรงกับจํานวนที่ขอดําเนินการ
- ไดรับการสนับสนุนสงเสริม จาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
- มีงานสรางสรรคทางดานศิลปะใหทําหลายรูปแบบ
- อาจารยในแตละหลักสูตรเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กําหนดใหมีงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่องตอป
2. ศึกษาหาแหลงทุนทางวิจัยเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบตั ร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต
อจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4 / สมศ. 2.1 / ก.พ.ร. 4.2.1 , 4.2.5)
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

รอยละ 1 – รอยละ 19 คะแนน1
รอยละ 7.6 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย คะแนน2
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30 คะแนน3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.4.1 - วารสารของคณะวิชาฯ และของมหาวิทยาลัย

1. ไดมีการประชาสัมพันธ
สนับสนุน การเผยแพรงานวิจัย
2. หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรม 4.4.2
มีงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผย
แพรในระดับประเทศ
1 x 100 = 7.6
13

- หนังสือสรุปโครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดย
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯ มีวารสาร รองรับการเผยแพรงานวิจัยใน
ทุก ปการศึกษา
จุดออน (Weaknesses)
-ยังมีการทํางานวิจัยนอย
- ภาระงานสอนมาก
โอกาส (Opportunities) - มีหนวยงานจากแหลงตางๆ ใหการสนับสนุนเผยแพรงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
อุปสรรค (Threats)
- ขั้นตอน ระบบ การคัดเลือกงานวิจัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สืบคนหาขอมูล จากแหลงการเผยแพร
2. ศึกษาระเบียบและวิธีการเผยแพร และการจดทะเบียน
3. สงเสริมและกระตุนใหอาจารยในหลักสูตรทํางานวิจัยและสรางสรรคผลงาน เพื่อใหมีผลงาน
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

X 100
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3
รอยละ 53 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการขอทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาโท 4 คน
- ระดับปริญญาเอก 2 คน
2. ในหลักสูตรมีอาจารยประจําที่ไดทุนทํา
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอก
7 x 100 = 53
13

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.6.1 - การบันทึกขอทุน
- รายงาน ผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการทุน
4.6.1

ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท โครงการสราง
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
- สัญญาการรับทุน/ใบเสร็จรับเงิน

อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูงมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ ในสนับสนุนโครงการ
พัฒนาบุคลากรดานการใหทุนการศึกษา
อาจารยมีความสนใจในงานวิจัยและสรางสรรคนอยงบประมาณของทุนวิจัยมีจํานวนจํากัด
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- ยังมีการทําวิจัยนอย
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมีการแจงขาวสารเรื่องทุนการ
วิจัยอยูเสมอ
- เปนเกณฑ และกรอบแนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม จาก
สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
- มีระยะเวลาในการดําเนินงานจํากั ด
- การแจงขาวสารลาชา

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหคณาจารยไดทําวิจัยและการขอทุนทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. จัดอบรมวิจัยทางศิลปะใหกับอาจารยในหลักสูตร
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสรางสรรคผลงานทางศิลปะ

ตัวชี้วัดที่ 4.7
(มรอ.)

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1
ไมถึงรอยละ 1 - รอยละ 19
ไมบรรลุ
รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1
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ผลการดําเนินงาน
1 แจงคําสั่ง หรือประกาศ จากมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.7.1 - คําสั่ง หรือประกาศจากมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย

- มีปรัชญาและวิสัยทัศนแผน กลยุทธ มุงเนนไปที่ทองถิ่น
- มหาวิทยาลัย คณะวิชาฯ มีแผนในการสนับสนุนการวิจัย
- ยังขาดการทําวิจัยในทองถิ่น
- สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. สรางเกณฑ และกรอบแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนสงเสริม
- คณาจารยมีภาระงานมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
2. จัดอบรมสัมมนาและการสืบคนแหลงขอมูลในงานวิจัยทองถิ่นดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสําหรับอาจารยที่สนใจ

มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.3 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 4.4.5)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
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5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2
ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1
โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการอยางนอย3 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1 - แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
ประจําป 2550 ของโปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมศาสตร

1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรกําหนด
และวางแผนชวงเวลาโครงการเพื่อการอนุ
รักษ พัฒนาและเสริม สรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
2. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
6.3.2
ดําเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว
3. หลักสูตรบูรณาการงานสอนรวมกับงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ
3.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
6.3.3
3.2 การพัฒนางานวิจัยและสรางสรรค 6.3.4
ของอาจารยและนักศึกษา

- เอกสารโครงการตาง ๆ

ของหลักสูตร
ศิลปกรรม และดุริยางคศาสตร

- รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
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3.3 การอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

6.3.5

3.4 การใหบริการวิชาการแกชุมชน

6.3.6

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนาเรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัยใน
ภูมิภาค”
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากร
รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนาเรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัยใน
ภูมิภาค”
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหกรรมการตัดสินการตกแตง
หมวกนิรภัย
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญบุคลากร
เปนกรรมการตัดสินการแขงขันวาดภาพ
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากร
รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2550
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4. หลักสูตรสงเสริมและดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม

6.3.7

- หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอาจารยเปน
กรรมการตัดสินการประกวด
- หนังสือเชิญ เรื่อง การประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
- หนังสือขอบคุณการเปนกรรมการ
ตัดสินประกวดภาพโปสเตอรตอตานยา
เสพติดและอบายมุข
- หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยตางๆ
เรื่องการสงสูจิบัตรศิลปกรรม 80 ศิลปน
80 พรรษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรม
โครงการคายเยาวชนสรางสรรคผลงาน
ศิลปะรวมสมัย สาขาการวาดภาพและ
แสดงเรื่องราว
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
- หนังสือขออนุญาตนํานักเรียนศึกษาดู
งาน
- หนังสือขอเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตรฯ
โครงการรังสรรค บรูณาศิลป ร.ร.
เทศบาลทาอิฐ
- บทความลงนิตยสารคอลัมภ ใตถนุ
วัฒนธรรม ประจํานิตยสารรายเดือน
องคการบริหารสวนตําบล
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
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- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนาเรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัยใน
ภูมิภาค”
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากร
รวมเปนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีลอย
กระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- อาจารยและผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่สามารถชวยและ
อนุรักษงานศิลปะไดเปนอยางดี
- มีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญาและวิสัยทัศน กรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยกําหนดไว
จุดออน (Weaknesses) - ขาดการจัดทําแผนการมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
- ขาดความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางวัฒนธรรม
โอกาส (Opportunities) - หลักสูตรมีโอกาสเขารวมงานดานการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-เปนกรอบแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่นที่ตองปฏิบัติ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาโครงการที่มีความสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนและงานดานวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
3. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากทั้งภายนอกและในมหาวิทยาลัยเพื่อการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของ
สถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรม
ในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ 0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ3 คะแนน
100 %3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสุตรใชจายงบประมาณทั้งหมดไปใน 6.4.1 1. รายงานการใชเงินตามรายไตรมาส
การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
2. สรุปโครงการตาง ๆ แสดงงบประมาณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
3. ใบจัดซื้อจัดจางการจัดกิจกรรม
107,000 x 100 = 100
107,000
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- มีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญาและวิสัยทัศน กรอบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว
- มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- งบประมาณดานการดําเนินการมีจํากัด
- เปนกรอบแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมภิ าคและทองถิ่นที่ตอง
ปฏิบัติ
- มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ศึกษาวิเคราะห คาใชจายในการดําเนินการของโครงการตางๆ
2. เรงจัดทําผลการประเมินคาดําเนินการและศึกษาเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

รอยละ 30 - มากกวา คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 - มากกวา คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.5.1 - เอกสารจํานวนงานที่ตอบรับ

1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรใหความ
รวมมือ สนับสนุน สงเสริมในกิจกรรม
การดําเนินงาน
1. หลักสูตรศิลปกรรม มีการโครงการ 6.5.2
หรือกิจกรรมที่ในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปการศึกษา 2550
จํานวน 5 โครงการ
5 x 100 = 100
5

- สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวมสังเกตการณ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานศิลปะจ.พิษณุโลก
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมผลงาน
เรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขา
รวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
ทัศนศึกษา จ.เชียงราย จ.แพร และจ.พะเยา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
- มหาวิทยาลัยมีกรอบนโยบายใหการสนับสนุน
- ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนยวัฒนธรรม
จุดออน
- งบประมาณไมเพียงพอ
(Weaknesses)
- งานที่หลักสูตรไดรบั ไมไดผานการพิจารณา
โอกาส
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนาและ
(Opportunities)
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
อุปสรรค (Threats) มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการคัดเลือก วิเคราะหพิจารณากิจกรรมที่เขารวมมากยิ่งขึ้น
2. นําเสนอกิจกรรมโครงการที่มีลักษณะคลายกันนํามารวมกันเพื่อความยืดหยุนในงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น)
(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
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โครงการตางๆ หลักสูตรศิลปกรรม
1. โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดง ผลงานทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.พิษณุโลก จํานวน นักศึกษา
รวมงาน 25 คน จาก 30 คน
2. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและ
วันครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จํานวน นักศึกษารวมงาน 30 คน จาก 30 คน
3. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม จํานวน นักศึกษารวมงาน
30 คน จาก 30 คน
4. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน
๘๐ พรรษา จํานวน นักศึกษารวมงาน 30 คน จาก 30 คน
5. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของศิลปน
แหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษาจังหวัด
เชียงราย แพร และพะเยา จํานวน นักศึกษารวมงาน 25 คน จาก 30 คน
โครงการตางๆ หลักสูตรดุริยางคศาสตร
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 93.3 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรศิลปกรรม มีการโครงการหรือ
กิจกรรมที่ในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ในป
การศึกษา 2550 จํานวน 5 โครงการ
140 x 100 = 93.33
150

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.6.2 1. รายชื่อนักศึกษาที่รวมกิจกรรม
โครงการทั้ง 5 โครงการ
- สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวม
สังเกตการณสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
ศิลปะจ.พิษณุโลก
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
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วันสถาปนามหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียน
ของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฏิบัตกิ าร ของศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษา จ.
เชียงราย จ.แพร และจ.พะเยา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย
ดนตรีพื้นเมือง , ดนตรีลานนา,ดนตรีปพาทย และหลักสูตร
ศิลปกรรม
- นักศึกษามีภารกิจดานการเรียนการสอน
- ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆภายในจังหวัด ใหการ
สนับสนุน
- มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
- ผูเขารวมกิจกรรมมีภาระหนาที่หลากหลาย
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรจัดระบบการจัดการขาวสารและอาจารยเพื่อรับผิดชอบ
การทํางานใหมีความรวดเร็วมากขึ้น
2. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตรมีการจัดระบบการจัดการใหนักศึกษาเกิดความรวมมือ
ทางในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
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3. พัฒนาดานหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
4. มุงเนนการทํางานเปนทีมและสรางความรวมมือทุกกลุมของปการศึกษา

มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 / สมศ. 7.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน การ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชร
วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการไมครบ
มีการดําเนินการไมครบ
บรรลุเปาหมาย 1 คะแนน
มีการดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
1. โปรแกรมมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับ
ระดับ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

4 ขอแรก 1 คะแนน
4 ขอแรก 1 คะแนน
4 ขอแรก 2 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.1.2 เอกสารการประกันคุณภาพของ
- หลักสูตรศิลปกรรม
- ดนตรี

ขาดการประสานงานระหวางหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร
โปรแกรมจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
อาจารยแตละหลักสูตรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมจัดประชุมทุกหลักสูตรภายในโปรแกรมทุกปการศึกษา
2. โปรแกรมแตงตั้งผูประสานงานระหวางหลักสูตรเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงาน

ตัวชีว้ ัดที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก นักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
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นักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ
โครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง สถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา ดําเนินการ และ
ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. โปรแกรมจัดใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
6 ขอแรก

มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก 1 คะแนน
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแร 1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย 1 คะแนน
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก 2 คะแนน
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.2.1 แผนปายประชาสัมพันธเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
นักศึกษายังไมใหความสนใจเทาที่ควรในการ
เขาใจและศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
โปแกรมจัดแผนปายประชาสัมพันธเรื่องการ
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อุปสรรค (Threats)

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและมีการ
สอดแสรกเนื้อหาในวาระการประชุม
โปรแกรมมีการจัดประชุมระหวางหลักสุตรและ
นักศึกษาแตละหลักสุตรนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมจัดประชุมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาโดยตรงให
มากขึ้น
2. โปรแกรมแตงตั้งผูประสานงานระหวางนักศึกษาแตละหลักสูตรเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการติดตอประสานงาน

ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางต
อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอืน่ ๆ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

70

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 2 คะแนน
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย 2 คะแนน
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก 3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
1. โปรแกรมไดมีการดําเนินการตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.3.1 - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
- เอกสารการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรศิลปกรรม และดุริยางคศาสตร
9.3.2 - เอกสารประกอบการประชุมหลักสูตร
ศิลปกรรมและดุริยางคศาสตร

2. โปรแกรมไดมอบหมายใหแตละหลัก
สุตรไดการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจโดยการจัด
ประชุมและมอบหมายหนาที่
3. โปรแกรมไดรายงานผลการประกัน
9.3.3
คุณภาพการศึกษาภายในตอคณะ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- เอกสารการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรศิลปกรรมดุริยางคศาสตร

มีการจัดทําประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
ขาดการประสานงานระหวางหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร
โปรแกรมจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
อาจารยแตละหลักสูตรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โปรแกรมจัดประชุมทุกหลักสูตรภายในโปรแกรมทุกปการศึกษา
2. โปรแกรมแตงตั้งผูประสานงานระหวางหลัก
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
มาตรฐานที่
เปาหมาย
ผลการ
คะแนน
บรรลุ / ไม
ดําเนินงาน
ประเมิน
บรรลุ
ตนเอง
มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
2 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 1.2
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
2.50
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.3
2 คะแนน
1 คะแนน
ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.5
1 คะแนน
0 คะแนน
ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.6
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.8
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
1 คะแนน
0 คะแนน
ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.13
ตัวชี้วัดที่ 2.14
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.17
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.18
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2.19
1 คะแนน
1 คะแนน
ไมบรรลุ
0.93
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 3.5
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุ
2.00
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

เปาหมายป
ตอไป

3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

2 คะแนน
3 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 9.1
ตัวชี้วัดที่ 9.2
ตัวชี้วัดที่ 9.3
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 9
เฉลีย่ รวมทุก
มาตรฐาน

มาตรฐาน
1
2
3
4
5

1 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

3 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
2.00

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
2.75

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
1.33
1.64

2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
ชนิดตัวชี้วัด
ปจจัยนําเขา
รวม
กระบวนการ
รวม
ผลผลิต
รวม
- 1.1
1 1.2
1
5 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14, 9
2.4,2.5,2.6,2.13,2.18 5 2.1,2.2,2.3,2.7,2.8
2.15,2.16,2.17,2.19
2 3.1,3.2
2 3.3
1
3.4,3.5
2 4.1,4.2
2 4.4,4.5,4.7
3
4.3,4.6
5.2
1 5.1,5.6
2 5.3,5.4,5.5,5.7,5.8
5
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6
7
8
9

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 9
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

-

2

-

12

7.5,7.15

6.1,
7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,
7.16
8.1,8.2,8.3,8.4
9.1,9.2

1
6
4
2
25

6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
7.12,7.13,7.14
9.3

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
รวม
นําเขา
3.00
3.00
3.00
ดี
2.00
2.29
1.75
2.00
ยังไมไดคุณภาพ
3.00
2.00
2.50
พอใช
3.00
2.00
2.50
พอใช
3.00
3.00
ดีมาก
2.00
3.00
2.33
ยังไมไดคุณภาพ
2.50
2.29
2.42
2.40
พอใช
ดี
ยังไมได
ยังไมได
คุณภาพ
คุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

5
8
1
33

หมายเหตุ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

ตัวชี้วัดที่ 7.5และ ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.7, 7.1,
7.15
7.2, 7.4, 7.8, 7.16, 8.1,
8.2, 9.1 ,8.4 ,8.3และ
9.2
ตัวชี้วัดที่ 2.4, 2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2, 2.3,
2.6, 2.13, 2.18, 2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,
3.4, 3.5, 4.3, 4.6 5.6 และ 6.1
และ 5.2
-

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12, 2.14 และ
2.15

ตัวชี้วัดที่ 1.2,7.6,
7.7, 7.9 ,7.11 ,7.10 ,
7.14 ,7.13 ,7.12 และ
9.3

ตัวชี้วัดที่ ,2.17 ,2.16
4.4 ,3.3 ,2.19, 4.5,
4.7, 5.3, 5.4, 5.5,
5.7, 5.8, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5 และ 6.6
ตัวชี้วัดที่ 4.2และ 7.3
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มาตรฐาน

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ดาน
ดาน
ดาน
ผลผลิต
คะแนน
ปจจัย
กระบวนการ
หรือ
รวม
นําเขา
ผลลัพธ

ผลการ
ประเมิน

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ

2.33

3.00

2.60

พอใช

2.50

2.25

2.44

2.42

พอใช

รวม

2.50

2.29

2.42

2.40

พอใช

ผลการประเมิน

ดี

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดดาน
ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
กระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ ,3.4 ,2.18 ,2.4 ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3,
3.5 และ 5.2
3.1, 3.2, 5.1, 5.6
และ 9.2

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.14,
2.15, 2.19, 3.3, 5.3,
5.4, 5.5 ,6.5 ,5.8 ,5.7 ,
,6.67.6, 7.12 และ
7.13

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.16
6.1, 7.1, 7.2, ,7.8 7.9 ,2.17, 7.14 และ
7.16 และ 9.1
9.3

3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ 7.15

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ,8.1 6.4 และ 7.10
8.3 ,และ 8.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 4.6 ,2.6
และ 7.5

ตัวชี้วัดที่ 2.7, 2.8, ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.5,
4.1, 4.2, 7.3 และ 4.7, 6.2, 6.3, 7.7 และ
7.4
7.11
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

ดานปจจัย
นําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

3.00

2.25

200

2.30

ยังไมได
คุณภาพ

2.50

2.27

2.67

พอใช

3.00

3.00

ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน

3.00

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

2.00

2.00

2.33

2.25

ยังไมได
คุณภาพ

รวม

2.50

2.29

2.42

2.40

พอใช

ผลการประเมิน

ดี

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

