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บทที่ 1
บทนํา
1. ชื่อหนวยงาน
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
2. ที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 โทรศัพท0 5541 1096 ,0 5541 6601-31ตอ1445 Fax. 1420
3. ประวัติความเปนมา
ภาควิชาศิลปศึกษา
จัดตั้งขึ้นกอนปการศึกษา 2514 เปนภาควิชาศิลปศึกษา
เปดสอนวิชาพื้นฐาน (ความเขาใจในศิลปะ)
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2514
มีอาจารยผูสอน 4 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2515
มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2518
เปดสอนวิชาเอกศิลปะ นักศึก ษาภาคปกติ ระดับปกศ.สูง และเปด
สอนวิ ช าโทศิ ล ปะศึ ก ษา (เป ด หอศิ ล ป อุ ต รดิ ต ถ มี ห อ งจั ด แสดง
นิทรรศการ 1 หอง) มีอาจารยผูสอน 4 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2520
เปดสอนวิชาโทศิลปะศึกษานักศึกษาภาคสมทบอาจารยผูสอน
4 คน (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2528
เปดสอนวิชาเอกเทคนิคอาชีพศิลปะ ระดับอนุปริญญา มีอาจารย
ผูสอน 5 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2530
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับอนุปริญญา มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2532
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป) ระดับ
ปริญญาตรี มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 5
(อาคารศิลาอาสน)
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ปการศึกษา 2533
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา

ปการศึกษา

ปการศึกษา

ปการศึกษา

ยายสถานที่มาทําการเรียนการสอนที่อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
มีอาจารยผูสอน 6 คน
2539
เปดหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
2541-2542 มีจํานวนอาจารยผูสอน 7 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคาร สันติสุข)
2543
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
2546
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป และ เอก
ออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร
2 (อาคารสันติ สุข)
2548
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
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
หลักสูตรสาขาศิลปกรรมมุงเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกายจิตใจอารมณและ
สังคม ดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิปญญาของบรรพชน
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ดานการบริการทางวิชา การสูสังคมที่เนน
ทางดานวิชาการปฏิบัติในเรื่องของศิลปะแกคนในทองถิ่นเพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือเปนงานอดิเรก
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ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิปญญาของบรรพชนที่
สรางสมมาเปนเวลานานมีความงามและเปนเอกลักษณของตนเอง
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
1. โปรแกรมมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานศิลปกรรมออกแบบประยุกตศิลป
และนิเทศศิลป ใหมีมาตราฐานทางวิชาการ
3. เปนศูนยกลางการบริการและเผยแพรความรูดานศิลปะวัฒนธรรม
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น
อยางเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
.1เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู ทัก ษะ และประสบการณ สามารถประกอบอาชีพ หรือเปน
ผูประกอบการดานศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา ความอดทน มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพศิลกรรม
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
จัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
5. โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดการองคกรและการบริหารงานหลักสูตรศิลปกรรม
ผูประสานงานหลักสูตร

กรรมการ, เลขานุการ

นักศึกษา
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6. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
6.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ตําแหนง
รหัส
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1… อาจารย ผ.ศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
กศ.บ.

2…

อาจารย นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

ค.ม.
วท.บ.

3…

อาจารย นายวีระพันธ ใจสุบรรณ

ศศ.ม.
ศ.บ.

4…

อาจารย นางสาวจันทิมา ปกครอง

ค.ม.
ศ.บ.

5…

อาจารย นายสิโรตม ทองสม

ศษ.บ.

6…

อาจารย นายจาตุรันต จริยารัตนกูล

ศศ.บ.

7…

อาจารย นายอภินันท ปานเพชร

ศศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จจากสถาบัน

การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น
ราชภัฏอุตรดิตถ
ศิลปศึกษา
วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม
ราชภัฏพระนคร
(เซรามิกส)
สถาบันราชภัฏ
เทคโนโลยีเซรามิกส กําแพงเพชร
การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น
ราชภัฏอุตรดิตถ
ประยุกตศิลป
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยา
เขตเพาะชาง
ศิลปกรรม
สถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ
ออกแบบนิเทศ
สถาบันราชภัฏ
ศิลป
อุตรดิตถ

ป
2548
2514
2548
2540
2548
2526
2549
2542
2530

2543
2546
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6.2 อาจารยพิเศษ
ตําแหนง
รหัส
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1… อาจารย นายโอภาส แสงสวาง

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
กศ.บ.

2…

อาจารย นายวันชัย พวงลัดดาวัลย คอ.ม.

ค.อ.บ.

3…

อาจารย นางสาวอังกาบ ศักดี

ค.อ.บ.

4…

อาจารย นายอนรรฆ ชนาธินาถ
พงศ

กศ.ม.
วท.บ.

5…

อาจารย นายปญญา มั่นหมาย

ค.บ.
ปวส.

สาขาวิชา

สําเร็จจากสถาบัน

การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น
ราชภัฏอุตรดิตถ
เคมี
วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีพระ
อุตสาหกรรม
จอมเจาเกลาคุณ
ทหารลาดกระบัง
ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยา
เขตภาคพายัพ
ศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร
เวชนิทรรศน
มหาวิทยาลัย
มหิดล
ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
จิตรกรรมไทย
วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยา
เขตเพาะชาง

ป
2548
2512
2548

2525

2545

2544
2536
2547
2521
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7. จํานวนนักศึกษาที่จะรับและจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2549
2550
14
16
16
14
30

เอกออกแบบประยุกตศิลป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

7.ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
7.1 สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน จะใชอาคารภูมิราชภัฏ อาคาร 11 และอาคาร
เรียน ชั่วคราว อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในรายวิชาชีพเฉพาะดาน
หลักสูตรสาขาวิชามีสถานทีเ่ ปนหองปฏิบัติการ ตลอดจนความตองการเพิ่มในอนาคต ดังนี้
ลําดั
บที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานที่
หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 1
หองปฏิบัติคอมพิวเตอร 2
หองปฏิบัติการเขียนแบบ
หองปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ
หองปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ
หองปฏิบัติการประติมากรรม
หองปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา1
หองปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา2

จํานวนที่มี
อยู
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.
150 ตร.ม.

7.2 อุปกรณการสอนประจําหองปฎิบัติการ

จํานวนที่คาดวา หมายเหตุ
จะเพียงพอ
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
ใชรวม
300 ตร.ม.
ใชรวม
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 และ 2
ลําดับที่
รายการ
1 ฉากสไลดติดฝาผนัง
2 เครื่องฉายสไลด
3 ตูเหล็ก 3 ชั้น
4 ตูเหล็กบานเลื่อน
5 เครื่องพิมพ Canon BJC 5500
6 เครื่องพิมพ HP 250C
7 เครื่อง ZIP Drive 100 Mb
8 Handy Drive 64 Mb
9 เครื่อง Projector
10 เครื่อง Scanner
11 เครื่องปรับอากาศ
12 พัดลมโคจร
13 พัดลมเพดาน
14 Switching Hub 24 Port
15 Switching Hub 16 Port
16 Switching Hub 8 Port
17 Hub 8 Port
18 เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับนักศึกษา)
19 เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับผูสอน)
20 เครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับเจาหนาที)่
21 โตะและเกาอี้

จํานวนที่มีอยู
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
8
6
9
1
1
1
1
40
2
2
30

หองปฏิบัติการเขียนแบบ
ลําดับที่
รายการ
1 โตะเขียนแบบ/เกาอี้
2 กระดานไวทบอรด
3 โตะอาจารยผูสอน (ประจําหองปฏิบัติการ)
4 บอรดแสดงผลงานนักศึกษาและแจงขาวสาร

จํานวนที่มีอยู
60
2
8

8

5
6

พัดลมเพดาน
ไฟใหแสงสวาง

6
9

หองปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ
ลําดับที่
รายการ
1 ขาหยั่งเขียนภาพเล็ก
2 ขาหยั่งเขียนภาพใหญ
3 แทนวางหุน
4 กระดานดํา
5 บอรดติดผลงานและแจงขาวสาร
6 ตูเหล็กบานเลื่อน
7 แทนพิมพ

จํานวนที่มีอยู
8
12
1
-

หองปฏิบัติการประติมากรรม
ลําดับที่
รายการ
1 แทนรองปน
2 แทนวางหุน
3 แทนปนนูนต่ํา นูนสูง
4 พัดลมโคจร
5 โตะปฏิบัติการ
6 เกาอี้หัวกลมหมุนได
7 ตูเหล็กบานเลื่อน

จํานวนที่มีอยู
30
10
-

หองปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา1 และ 2
ลําดับที่
รายการ
1. เตาเผา
2. เครื่องกวนน้ําดิน
3. เครื่องบดเคลือบ
4. ตูพนเคลือบพรอมอุปกรณพนเคลือบ
5. เครื่องแปนหมุน

จํานวนที่มีอยู
2
1
1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18

เครื่องจิ๊กเกอร
โตะปฏิบัติการ
เกาอี้ไมหัวกลมหมุนได
แปนหมุนตกแตง
โกรงบด
เครื่อง Ja mill
เครื่องทดสอบความแข็งแรง
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ตูเหล็กบานเลื่อน
ตูเหล็ก
พัดลมโคจร
ชั้นวางผลิตภัณฑกอนเผา (Green ware)
ชั้นวางผลิตภัณฑสําเร็จ

5
-

8. ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความโดดเดน
โครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อ
บําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5ธันวาคม 2550 โดยใหทางจังหวัดดําเนินการสํารวจสถานที่ ที่องคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9ไดท รงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณี ย กิจในจังหวัดนั้นๆ ทาง
จังหวัดไดทําการสํารวจแลว พิจารณาเห็นวาสถานที่สําหรับการจัดสรางสัญลักษณแหงสถานที่ฯ ไดแก
บริเวณพื้นที่วาง ดานทิศเหนือ ระหวางประตูทางเขาดานหนา วัดพระแทนศิลาอาสน ตําบลทุงยั้ง
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2551 ทําพิธีมอบใหทางวัดพระ
แทนศิลาอาสน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551
9. อื่น ๆ
.1โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดงผลงานทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2550
2. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2550 ณ หอศิลป
เฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
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3. โครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม ระหวางวันที่ 15-30
กันยายน พ.ศ. 2550 ณ หอศิลปเฉลิมพระเกรียติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
4. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศิลปกรรม 80 ศิลปน
80 พรรษา ระหวางวันที่ 4 ธันวาคม 2550 – 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ หอศิลปเฉลิมพระเกรียติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
.5โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษา
จังหวัดเชียงราย แพร และพะเยา ระหวางวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ .2551

11

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 ใหสอดคลอง
กันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 6 - 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 6 - 5ขอแรก
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ 6 - 5ขอแรก

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธาน และเผยแพรขอมูลสู
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
2. หลักสูตรมีปรัชญาหรือปณิธาน
เปนแผนการทํางานประจําป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

เลขที่
1.1.1
1.1.2

1.2.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- www.uru.ac.th
- รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2549
- เอกสารแผนพับ
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
2550

หลักสูตรยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ไมไดกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายเพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
- ระดับมหาวิทยาลัย คณะไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนที่ชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางสูการปฏิบัติได
- หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และเผยแพรขอมูลสู
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการระดับโปรแกรม เรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับ
โปรแกรมและหลักสูตร
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน (Action Plan) สูความสําเร็จ
ตามเกณฑตัวชี้วัดของ URU. QA 70 Standard & Index

ตัวชี้วัดที่ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทีบ่ รรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 74-60

คะแนน 2

บรรลุเปาหมายรอยละ 89-75 บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
บรรลุเปาหมายรอยละ100-90
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
บรรลุเปาหมายรอยละ100-90
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
บรรลุเปาหมายรอยละ100-90
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
2550

1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมมี
การจัดทําแผนการดําเนินงานที่มี
รายการตัวชี้วัดเปาหมายแตละ
ตัวชี้วัด และผลการดําเนินงานใน
ตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็นตางๆ
ดังนี้
1.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 1.2.1
5 ตัวชี้วัด

- สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวมสังเกตการณ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานศิลปะจ.พิษณุโลก
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียนของ
นักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศิลปกรรม ๘๐
ศิลปน ๘๐ พรรษา
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1.2 การพัฒนางานวิจัยและ
สรางสรรคของอาจารยและ
นักศึกษา
1 ตัวชี้วัด

1.2.2

1.3 การใหบริการวิชาการแก
ชุมชน
15 ตัวชี้วัด

1.2.3

- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขา
รวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
ทัศนศึกษา จ.เชียงราย จ.แพร และจ.พะเยา
- สรุปโครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรมภาคเหนือของ
อาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนาเรื่อง “ทิศ
ทางการพัฒนาศิลปะรวมสมัยในภูมิภาค”
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
กรรมการตัดสินการตกแตงหมวกนิรภัย
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเปน
กรรมการตัดสินการแขงขันวาดภาพ
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรรวมเปน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ใน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอาจารยเปน
กรรมการตัดสินการประกวด
- หนังสือเชิญ เรื่อง การประเมินผลงานทาง
วิชาการ
- หนังสือขอบคุณการเปนกรรมการตัดสิน
ประกวดภาพโปสเตอรตอตานยาเสพติด
- หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยตางๆ เรื่อง
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1.4 การอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7 ตัวชี้วัด

1.2.4

การสงสูจิบัตรศิลปกรรม 80 ศิลปน 80 พรรษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรมโครงการคาย
เยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย สาขา
การวาดภาพและแสดงเรื่องราว
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาวไทยงาน
ฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและฉลองซุมประตูเมือง
ลับแล
- หนังสือขออนุญาตนํานักเรียนศึกษาดูงาน
- หนังสือขอเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตรฯ
โครงการรังสรรคบรูณาศิลป ร.ร.เทศบาลทาอิฐ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอาจารยชวย
ออกแบบตราสัญลักษณประจําโรงเรียน
- สรุปโครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนมหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศิลปกรรม ๘๐
ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขา
รวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
ทัศนศึกษา จ.เชียงราย จ.แพร และ จ.พะเยา
-สรุปโครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไป
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ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรรวมเปน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ใน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาวไทยงาน
ฉลอง 63 ปศรีพนมมาศ และฉลองซุมประตูเมือง
ลับแล
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม
- มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และระดับประเทศติดตอใหรวมกิจกรรมอยูเสมอ
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จาก
มหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอ ไป
1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2551

ตัวชี้วัดที่ : 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ )สกอ / 2.2 .สมศ / 6.6 .ก.พ.ร(23 .
เกณฑมาตรฐาน :ขอ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
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3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบ ตอความตองการ
ของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียน
รูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรจัดใหมีการประชุมอาจารยเพื่อ 2.2.1 1.หลักสูตรศิลปบัณฑิต
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
2.เอกสารประกอบการประชุม
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. ผูสอนมีการจัดเตรียมแผนการสอนโดย 2.2.2 1. เอกสารคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ของ ผ.ศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
นายวีระพันธ ใจสุบรรณ
นางสาวจันทิมา ปกครอง
นายสิโรตม ทองสม
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3. ผูสอนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียน

2.2.3

4.ผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ 2.2.4
ยืดหยุนและหลากหลาย

1. เอกสารคําอธิบายรายวิชา
1.1 การถายภาพพื้นฐาน
1.2 คอมฯ พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
1.3 เทคนิคการถายภาพ
1.4 การออกแบบเว็บไซด
1. เอกสารคําอธิบายรายวิชา
1.1 องคประกอบศิลป
1.2 หลักการวาดเสน
1.3 เขียนแบบพื้นฐาน
1.4 การถายภาพพื้นฐาน
1.5 พื้นฐานศิลปะไทย
1.6 จิตกรรมพื้นฐาน
1.7 คอมฯ พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
1.8 ทฤษฎีออกแบบผลิตภัณฑ
1.9 ภาพพิมพพื้นฐาน
1.10 ประติมากรรมพื้นฐาน
1.11 เทคนิคการถายภาพ
1.12 การออกแบบตกแตงภายใน
1.13 ประวัติศาสตรศิลป
1.14 การออกแบบเครื่องหมายและ
สัญลักษณ
1.15 การออกแบบเว็บไซด
1.16 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
1. บันทึกหลังการสอน
2. ผลคะแนนสะสม
3. ขอสอบกอนและหลังการสอน
1. รายงานผลการประเมินการสอน

5.ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนการสอน 2.2.5
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผู
เรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
6.การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน 2.2.6
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร
หมายเหตุ ขอ 7. หลักสูตรยังไมมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการเรียนที่
เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีหนวยกิต 3(2-2)
- อาจารยมีความรูและเชี่ยวชาญในดานที่สอน
- หลักสูตรขาดระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
- อาจารยไมไดบันทึกกอนและหลังการสอน
- อาจารยมีภาระงานอื่นเยอะเกินไป เชน งาน
บริหารจัดการในหลักสูตร กิจกรรมนอกชั้นเรียน
งานประกันคุณภาพ ฯลฯ
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานอาจารยทุกคนให
สอนและวิจัยควบคูกันไป
- แนวการสอนทุกรายวิชาระบุใหมีการฝก
ปฏิบัติงานโดยกําหนดชิ้นงานและคะแนนไวอยาง
ชัดเจน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ : 2.3มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม )สกอ(2.3 .
เกณฑมาตรฐาน :ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติได
จริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
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3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ดรับการสนับสนุนจากผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก มีการดําเนินการ 4ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมายปตอไป
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. จัดใหมีผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมา 2.3.1 - หลักสูตรศิลปกรรม 2549
ชวยในการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่
2.3.2 โครงการจัดสราง หอคําแกว ฯ โดยให
สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไป
นักศึกษาไดเรียนรูกับทํางานรวมกับชาง
ใชในโดยรวมงานกับผูมีความรูในสาขา
กอสราง ชางปน ชางแกะสลัก
ตางๆ
- สรุปโครงการสรางสัญลักษณแหง
สถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข บํารุง
สุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
3. หลักสูตรมีโครงการที่ไมกําหนดใน
2.3.3 - รายงานการเขารวมโครงการตลาดนัด
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หลักสูตรโดยความไดรับความรวมมือกับ
องคการภายนอก

ศิลปะภาคเหนือ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพสูงและเปนที่ยอมรับในระดับชุมชน
จังหวัด และในระดับภาค
- ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการทํางานรวมกัน
จุดออน (Weaknesses) - หลักสูตรขาดการตรวจสอบและประเมินผล
- หลักสูตรยังไมมีแผนการนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
โอกาส (Opportunities) หลักสูตรมีเครือขายของกลุมผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรมทั้งในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และตางประเทศ
อุปสรรค (Threats)
- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความสามารถดานการ
ประเมินผล
- อาจารยในหลักสูตรบางทานขาดความสนใจดานการวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการใชหลักสูตรและประเมินผลโครงการสู
การพัฒนาและการปรับใช

ตัวชี้วัดที่ : 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา ) สกอ / 2.5 .สมศ / 6.3 .ก.พ.ร(17.1 .)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3
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วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 19 - 1หรือ วุฒิ
ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ
29-20แต วุฒิปริญญาตรีมา
กกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

ปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 19 - 1
ปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 19 - 1
ไมบรรลุ
ปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1 - 19

ผลการดําเนินงาน
1. รายชื่อคณาจารยประจําหลักสูตร

1 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1 หลักสูตรศิลปกรรม 2548

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยที่มีศักยภาพสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
จุดออน (Weaknesses) อาจารยในหลักสูตรยังไมมีความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอจนถึง
ระดับปริญญาเอก
อุปสรรค (Threats)
- อาจารยขาดทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา นอกเหนือจากที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให
- อาจารยขาดความรูทางดานภาษาอังกฤษ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานและระดับสูงใหกับอาจารยที่อายุยังนอย เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับเรียนตอในระดับปริญญาเอก

ตัวชี้วัดที่ : 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจาร (สกอ / 2.6 .สมศ / 6.4 .กพ. 17.2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทวั่ ไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .
รศ .และ ศ .รวมกันอยู
ระหวาง รอยละ 1 – 39
หรือ ผูดํารงตําแหนงระ
ดับผศ .รศ .และ ศ .รวม
กันอยูระหวางรอยละ -40
59แต
ผูดํารงตําแหน
งระดับ รศ .ขึ้นไป นอยกวา
รอยละ 10
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่
แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และศ .
รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 - 59 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ .ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวา รอยละ 10หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และศ .
รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 60
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ .ขึ้นไปนอย
กวาารอยละ 10

1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ .รศ .และศ .
รวมกันมากกวาหรือ
เทากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยู
ระหวาง รอยละ 1 – 39
-

1 คะแนน

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยู
ระหวาง รอยละ 1 – 39คิดเปนรอยละ 20
บรรลุเปาหมาย
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยู
ระหวาง รอยละ 40 - 59

1 คะแนน

-

1 คะแนน
2 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. อ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ไดรับการแตงตั้ง 2.6.1 เอกสารแตงตั้ง ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
เปน ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
1 x 100 = 20
5
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรมีอาจารยระดับ ผูชวยศาสตราจารย
- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการ- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการ และ
ขั้นตอนการทําผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการโดยมี
นโยบายอยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ
สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
- อาจารยยังไมมีโอกาสไดขอผลงานเพราะยังเปดหลักสูตรไมครบ 5 ป

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผูที่ยัง
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรม work shop การทําผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารยที่มีความพรอม โดย
เชิญผูมีประสบการณเปนพี่เลี้ยง

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป (สกอ / 2.9 .สมศ / 11 .ก.พ.ร4.1.1 )
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
ยังไมมีการประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
เลขที่

-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ....

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

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 75 – รอยละ 99ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

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

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาเนือ่ งจาก
หลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ……

ตัวชี้วัดที่ 2.11 :ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (สกอ/2.11 .สมศ.14)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.49- 1
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาเนื่องจาก
หลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ........

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
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ
0.030
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
ไมมีนักศึกษาไดรับผลงาน
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

-

3 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
3 คะแนน

-

- นักศึกษามีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาชีพสูง
- นักศึกษาขาดความสนใจที่จะสงผลงานเขารวมกิจกรรมทางดาน
วิชาชีพ
- หลักสูตรไมมีงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานวิชาชีพ
- หลักสูตรไดรับขอมูลขาวสารและขาวประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมดานวิชาชีพตางๆ เปนประจํา
- มีหนวยงานระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสําหรับสงเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํา work shop สําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2
/ ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

เลขที่
หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาเนื่องจาก
หลักสูตรเปดใชมาไดเพียง 2 ป
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. .....

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ยังไมมีการประเมิน
-

ผลการดําเนินงาน

-

X100

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 :

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00–2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50–3.49

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรไดรับผลการประเมินการสอน
จากโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
19.12 = 3.824
5
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

มากกวาหรือเทากับ 3.50 3 คะแนน
3 คะแนน
3.824
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 3.50 3 คะแนน
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
เอกสารรายงานผลการประเมินการสอน
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

-อาจารยมีความรูตรงกับสายวิชาที่สอนทําให
สามารถสอนไดตรงตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการสอนโปรแกรม
วิชาศิลปกรรมศาสตร
- อาจารยขาดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนตามผลการประเมินการสอนโปรแกรม
วิชาศิลปกรรมศาสตร
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการประชุมแจงผลรายงานผลการประเมินการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
2. จัดใหมีการนําผลรายงานผลการประเมินการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของมาประยุกต
ใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51– รอยละ 74

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
รอยละ 51– รอยละ 74
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
รอยละ 60
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใช
ในการสอนอยางตอเนื่อง
3 x 100 = 60
5

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.18.1 1. แนวการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อ
การออกแบบงานศิลปกรรมกําหนด ให
นักศึกษาใชโปรแกรม Photoshop
และ Illustrator (อ.จันทิมา ปกครอง)
2. แนวการสอนรายวิชาประวัติศาสตรศิลป
ใชโปรแกรม power point เปนสื่อการเรียน
การสอน (อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ)
3. แนวการสอนรายวิชาการออกแบบ
เครื่องปนดินเผาเบื้องตน ใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
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(อ.อนุตรา เฉิดเจิม)
4. แนวการสอนรายวิชาศิลปะพื้นบานใช
โปรแกรม power point เปนสื่อการเรียน
การสอน (อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ)
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

อาจารยมีความสามารถและมีความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใช
เปนสื่อในการเรียนการสอน
อาจารยบางทานขาดความเขาใจในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช
รายวิชาตางๆ เอื้อตอการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาประกอบการสอน
หองเรียนบางหองไมพรอมตอการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มา
ประกอบการสอน

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดฝกอบรมผูสอนใหมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชประกอบการสอน หรือผลิตสื่อการ
สอนโดยใชเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 2.19 :

รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76– รอยละ 84

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
ยังไมมีการประเมิน

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

-
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การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ - 1รอยละ 75

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

1 คะแนน
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทํางานดานวิจัย
อาจารยในหลักสูตรยังไมมีความรูดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหอาจารยสอนและวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนงานวิจัย
- มหาวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนไวชัดเจน
- ทุกรายวิชาสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได
ทั้งหมด

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรม สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 7ขอแรก

ผลการประเมินตนเองผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
มีการดําเนินการครบ 7 ขอแรก
หมายเหตุ: ยังไมไดดําเนินการในขอที่ 1 และ 8
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.2 1.รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 2549
2. รูปภาพประกอบการจัดเตรียมอุปกรณการสอน

1. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตอ
การเรียนการสอน เชน อุปกรณเขียน
แบบ คอมพิวเตอร อุปกรณปน
อุปกรณทําเซรามิก ฯลฯ
2.มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเส 3.1.3 1.จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
ริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
2. รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ
3.มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแก
3.1.4 1. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
4.หลักสูตรจัดพื้นทีป่ ระชาสัมพันธการ 3.1.5 1. เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผลงานศิลปะ
แสดงผลงานศิลปะและงานประกวด
ตางๆ
2. เอกสารประชาสัมพันธงานประกวดตางๆ
3. รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
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5.หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาทักษะ 3.1.6 1. เอกสารโครงการตาง ๆ
และความรูดานศิลปะ เชน การทัศน
1.1 โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดง ผลงาน
ศึกษา การจัดแสดงผลงานนักศึกษา
ทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.พิษณุโลก
1.2 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
1.3 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียนของ
นักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
1.4 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ศิลปกรรม ๘๐
ศิลปน ๘๐ พรรษา
1.5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขารวม
สังเกตการณการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของ
ศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย แพร และพะเยา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- หลักสูตรสามารถจัดหากิจกรรมที่หลากหลายสลับ
เปลี่ยนไปไดตลอดทั้งป
- นักศึกษาและอาจารยมีความสันพันธที่ดีตอกัน
สามารถปรึกษาหารือไดทุกเรื่องและตลอดเวลา
หลักสูตรขาดงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ
ธรรมชาติของรายวิชาเหมาะแกการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะใหกับนักศึกษา
หลักสูตรไมมีอาคารเรียนเปนของตัวเอง

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เกี่ยวกับความจําเปนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
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2. นําผลประเมินที่ไดจากการสํารวจมาวิเคราะหหาขอสรุปความจําเปนที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาตอไป

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

คะแนน 2

คะแนน 3

อยูระหวาง 1– 20,000 บาท 20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

อยูระหวาง 1– 20,000 บาท
คนละ 261,280
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท

1 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- หลักสูตรไดรับเงินจากโครงการสราง
4.3.1 ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิธ และคณาจารย
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนิน
ไดรับเงินจากโครงการสรางสัญลักษณ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัด
แหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ทุกข บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
ชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
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1,360,400 = 261,280
5
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ชนมพรรษา
- สัญญาการรับทุน/ใบเสร็จรับเงิน

อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง
- มีงานสรางสรรคทางดานศิลปะใหทําหลายรูปแบบ
- อาจารยในหลักสูตรเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กําหนดใหมีงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่องตอป

ตัวชี้วัดที่ : 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา )สกอ / 4.4 .สมศ / 2.1 .ก.พ.ร(4.2.5 , 4.2.1 .
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 20 – รอยละ 29

มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

รอยละ 1 – รอยละ 19
-

1 คะแนน
-
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ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 20
บรรลุเปาหมาย
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
- หลักสูตรมีงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับประเทศ
1 x 100 = 20
5

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

2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.4.1 หนังสือสรุปโครงการสรางสัญลักษณ
แหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัดทุกข
บํารุงสุขแกประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา โดย ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถ
โกวิท

หลักสูตรมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
- มีวารสารระดับชาติและนานาชาติรองรับการ
เผยแพร
- อาจารยขาดความสนใจดานการวิจัยและ
สรางสรรคผลงาน ทําใหไมมีผลงานสําหรับเผยแพร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมและกระตุนใหอาจารยในหลักสูตรทํางานวิจัยและสรางสรรคผลงาน เพื่อใหมีผลงาน
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ : 4.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา )สมศ / 2.5 ,2.4 .ก.พ.ร(4.2.3 .
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สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

X 100

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ - 31รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ 1 – รอยละ 30
รอยละ 20
บรรลุเปาหมาย
รอยละ - 31รอยละ 41

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
หลักสูตรมีอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัย 4.6.1 ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท โครงการสราง
หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
1 x 100 = 20
เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน
5
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
- สัญญาการรับทุน/ใบเสร็จรับเงิน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง
อาจารยมีความสนใจในงานวิจัยและสรางสรรค
นอย
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมีการแจง
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ขาวสารเรื่องทุนการวิจัยอยูเสมอ
- มีระยะเวลาในการดําเนินงานจํากัด
- การแจงขาวสารลาชา

อุปสรรค (Threats)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมวิจัยทางศิลปะใหกับอาจารยในหลักสูตร
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยสรางสรรคผลงานทางศิลปะ

ตัวชี้วัดที่ 4.7 :

รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด )มรอ (.

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 19
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 20– รอยละ 29

มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

รอยละ 1 – รอยละ 19
ยังไมมีการดําเนินการ
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 – รอยละ 19

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- ไมไดดําเนินการ

1 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน
หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง
อาจารยขาดความรูความเขาใจดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
- มีโจทยการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่
หลากหลาย
- มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก
- มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาเปนขอจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. จัดอบรมสัมมนาดานการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นสําหรับอาจารยทสี่ นใจ

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
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ
2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย1โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรกําหนดและวางแผนชวงเวลา
โครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริม
สรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. หลักสูตรดําเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว

เลขที่
6.3.1

6.3.2

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
ประจําป 2550
1. เอกสารโครงการตาง ๆ
1.1 โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดง
ผลงานทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.
พิษณุโลก
1.2. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต
ฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวัน
ครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
1.3. โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
เรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
1.4.โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
1.5.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ของศิลปนแหงชาติ
ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย แพร และ
พะเยา
3. หลักสูตรบูรณาการงานสอนรวมกับงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ
3.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3.2 การพัฒนางานวิจัยและสรางสรรค
ของอาจารยและนักศึกษา

6.3.3
6.3.4

3.3 การอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6.3.5

3.4 การใหบริการวิชาการแกชุมชน

6.3.6

- รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณีย
กิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณีย
กิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวม
สมัยในภูมิภาค”
- หนังสือขอความอนุเคราะห
บุคลากรรวมเปนคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ใน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป
2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
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ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวม
สมัยในภูมิภาค”
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหกรรมการตัดสินการ
ตกแตงหมวกนิรภัย
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญ
บุคลากรเปนกรรมการตัดสินการ
แขงขันวาดภาพ
- หนังสือขอความอนุเคราะห
บุคลากรรวมเปนคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ใน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป
2550
- หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพื่อการ
จัดทําวิทยานิพนธ
- หนังสือขอความอนุเคราะห
อาจารยเปนกรรมการตัดสินการ
ประกวด
- หนังสือเชิญ เรื่อง การประเมินผล
งานทางวิชาการ
- หนังสือขอบคุณการเปนกรรมการ
ตัดสินประกวดภาพโปสเตอรตอตาน
ยาเสพติดและอบายมุข
- หนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ เรื่องการสงสูจิบัตรศิลปกรรม
80 ศิลปน 80 พรรษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยากรอบรม
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4. หลักสูตรสงเสริมและดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม

6.3.7

โครงการคายเยาวชนสรางสรรค
ผลงานศิลปะรวมสมัย สาขาการวาด
ภาพและแสดงเรื่องราว
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
- หนังสือขออนุญาตนํานักเรียน
ศึกษาดูงาน
- หนังสือขอเยี่ยมชมคณะ
มนุษยศาสตรฯ โครงการรังสรรค
บรูณาศิลป ร.ร.เทศบาลทาอิฐ
- บทความลงนิตยสารคอลัมภ ใตถุน
วัฒนธรรม ประจํานิตยสารรายเดือน
องคการบริหารสวนตําบล
- โครงการจัดนิทรรศการ หอคําแกว
สัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณีย
กิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการตลาดนัดศิลปกรรม
ภาคเหนือของอาจารยและนักศึกษา
- หนังสือเชิญเปนวิทยาการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาศิลปะรวม
สมัยในภูมิภาค”
- หนังสือขอความอนุเคราะห
บุคลากรรวมเปนคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ใน
งานประเพณีลอยกระทง ประจําป
2550
- หนังสือเชิญเปนกรรมการตัดสินวาว
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ไทยงานฉลอง 63 ปศรีพนมมาศและ
ฉลองซุมประตูเมืองลับแล
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่
สามารถชวยและอนุรักษงานศิลปะไดเปนอยางดี
ขาดการจัดทําแผนการมีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
หลักสูตรมีโอกาสเขารวมงานดานการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
2. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากทั้งภายนอกและในมหาวิทยาลัยเพื่อการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของ
สถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรม
ในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของ
งบดําเนินการ

คะแนน 2

X 100

คะแนน 3

0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ มากกวาหรือเทากับ 1%
ของงบดําเนินการ
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ
100 %
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสุตรใชจายงบประมาณทั้งหมดไปใน 6.4.1 1. รายงานการใชเงินตามรายไตร
การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
มาส
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
2. สรุปโครงการตาง ๆ แสดง
งบดําเนินการ
งบประมาณ
3. ใบจัดซื้อจัดจางการจัดกิจกรรม
32,000 x 100 = 100
32,000

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

อุปสรรค (Threats)

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
งบประมาณไมเพียงพอ
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุน
งบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30
บรรลุเปาหมาย รอยละ 100
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรมีการโครงการหรือกิจกรรมที่ใน 6.5.1 - สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวม
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
สังเกตการณสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ในป
ดานศิลปะจ.พิษณุโลก
การศึกษา 2550 จํานวน 5 โครงการ
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
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ศิลปกรรมผลงานเรียนของนักศึกษา
วิชาเอกศิลปกรรม
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่และเขารวมสังเกตการณการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของศิลปน
แหงชาติ ฯลฯ ณ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย และทัศนศึกษา จ.เชียงราย
จ.แพร และจ.พะเยา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
งบประมาณไมเพียงพอ
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการ
สนับสนุนงบประมาณ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติ
และวันครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
2. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมผลงานเรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
3. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น)
(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 80

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 81 – รอยละ 99

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100

โครงการตางๆ
1. โครงการจัดทัศนศึกษาการแสดง ผลงานทัศนศิลปศิลปนแหงชาติ จ.พิษณุโลก จํานวน นักศึกษา
รวมงาน 25 คน จาก 30 คน
2. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวัน
ครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 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
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 81 – รอยละ 99
รอยละ 93.33
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100

2 คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรมีการโครงการหรือกิจกรรมที่ 6.6.1 1. รายชื่อนักศึกษาที่รวมกิจกรรม
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
โครงการทั้ง 5 โครงการ
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ในป
- สรุปโครงการศึกษาดูงานและรวม
การศึกษา 2550 จํานวน 5 โครงการ
สังเกตการณสัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
ศิลปะจ.พิษณุโลก
140 x 100 = 93.33
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
150
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่อง
ในวันแมแหงชาติและวันครบรอบวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการผลงานเรียน
ของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรม
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ศิลปกรรม ๘๐ ศิลปน ๘๐ พรรษา
- สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ของศิลปนแหงชาติ ฯลฯ ณ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย และทัศนศึกษา จ.
เชียงราย จ.แพร และจ.พะเยา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
จุดออน (Weaknesses) นักศึกษาบางสวนขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม หรือมี
กิจกรรมอื่นเกิดขึ้นพรอมๆ จากภายนอกหลักสูตร
โอกาส (Opportunities) มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมสม่ําเสมอ
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อุปสรรค (Threats)

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
- หลักสูตรไดรับขาวสารลาชาทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดทัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรจัดระบบการจัดการขาวสารและอาจารยเพื่อรับผิดชอบการทํางานใหมีความรวดเร็วมากขึ้น
2. หลักสูตรมีการจัดระบบการจัดการใหนักศึกษาเกิดความรวมมือทางในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
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มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6

บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาศิลปกรรม
เปาหมาย
ผลการ
คะแนน
บรรลุ / เปาหมายปตอไป
ดําเนินงาน
ประเมิน ไมบรรลุ
ตนเอง
มีการดําเนินการ
6 - 5ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก

2 คะแนน

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก
ครบ 5 ขอแรก
มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการ
ขอแรก
ไมครบ 4 ขอแรก
รอยละ 19 - 1
รอยละ 19 - 1
รอยละ 1 – 39
รอยละ 1 - 39

2 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน
0 คะแนน
1 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2. 9

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

0 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2. 10

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

0 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2. 11

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

0 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.12

มากกวาหรือเทา
มากกวาหรือเทา
กับรอยละ 0.030 กับรอยละ 0.030

3 คะแนน

ไมบรรลุ

มีการดําเนินการไม
ครบ 5 ขอแรก
บรรลุ
มีการดําเนินการ
เปาหมาย
ครบทุกขอ

บรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
บรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก
รอยละ 19 - 1
รอยละ 40 - 59

คะแนนเฉลี่ย ระ
หวาง 2.50 – 3.49
รอยละ 74 - 1ได
รับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ
คะแนนเฉลี่ย ระ
หวาง 2.50 – 3.49
บรรลุ
คะแนนเฉลี่ยอยู
เปาหมาย ระหวาง 2.50 –
3.49
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ตัวชี้วัดที่ 2.14

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

0 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.17

คาเฉลี่ย 3.82

คาเฉลี่ย 3.82

3 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.18

รอยละ 1– 50

รอยละ 50 - 1

2 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 2

ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

0 คะแนน
0.75
คะแนน

ไมครบ 7 ขอแรก

ไมครบ 7 ขอแรก

1 คะแนน

มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3 มากกวาหรือเทา
กับ 30,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละ 1 – 19
ตัวชี้วัดที่ 4-6
ตัวชี้วัดที่ 4.6
เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4

รอยละ 1 – 30
รอยละ 1 – 19

คะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.50 –
3.49
บรรลุ มากกวาหรือ
เปาหมาย เทากับ 3.50
บรรลุ
มากกวาหรือ
เปาหมาย เทากับรอยละ 75
รอยละ 75 - 1

บรรลุ
เปาหมาย

ครบ 7 ขอแรก

1 คะแนน

มากกวาหรือเทา
กับ 30,000 บาท
รอยละ 20 – 29
รอยละ 1 – 30
รอยละ 1 – 19

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

บรรลุ
มากกวาหรือเทา
เปาหมาย กับ 30,000 บาท
บรรลุ
มากกวา หรือ
เปาหมาย เทากับรอยละ 30
บรรลุ
รอยละ 31 – 41
เปาหมาย
ไมบรรลุ รอยละ 1 – 19
เปาหมาย

1.5 คะแนน

ดําเนินการอยาง
นอย4 ขอแรก
มากกวาหรือ

ดําเนินการอยาง
นอย4 ขอแรก
มากกวาหรือ

2 คะแนน
3คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ

ดําเนินการอยาง
นอย4 ขอแรก
มากกวาหรือ
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เทากับ 1% ของ เทากับ 1% ของ
เปาหมาย เทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 6.5
มากกวาหรือ
มากกวาหรือ
3 คะแนน
บรรลุ
มากกวาหรือ
เทากับ รอยละ 30 เทากับ รอยละ 30
เปาหมาย เทากับ รอยละ 30
ตัวชี้วัดที่ 6.6
รอยละ 81 – รอย รอยละ 81 – รอย 2 คะแนน
บรรลุ
มากกวาหรือ
ละ 99
ละ 99
เทากับ รอยละ 100
เฉลี่ยมาตรฐาน
2.5 คะแนน
ที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
2.19
มาตรฐาน
คะแนน

การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
)URU.QA.70 Standards & Index II(
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชนิดตัวชี้วัด
ปจจัยนําเขา
รวม
กระบวนการ
รวม
ผลผลิต
รวม
- 1.1
1 1.2
1
2.4,2.5,2.6,2.13,2.18 5 2.1,2.2,2.3,2.7,2.8 5 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14, 9
2.15,2.16,2.17,2.19
3.4,3.5
2 3.1,3.2
2 3.3
1
4.3,4.6
2 4.1,4.2
2 4.4,4.5,4.7
3
5.2
1 5.1,5.6
2 5.3,5.4,5.5,5.7,5.8
5
- 6.1,
1 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
5
7.5,7.15
2 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8, 6 7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
8
7.16
7.12,7.13,7.14
- 8.1,8.2,8.3,8.4
4
- 9.1,9.2
2 9.3
1
12
25
33
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มาตรฐาน

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
รวม
นําเขา
1.00
3.00
2.00
พอใช
1.00
1.50
0.43
0.75
ยังไมไดคุณภาพ
1.00
1.00
ยังไมไดคุณภาพ
2.00
1.00
1.50
ยังไมไดคุณภาพ
2.50
2.50
ดี
1.40
1.25
1.29
1.30
ยังไมไดคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
รวมทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

หมายเหตุ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐาน
1.มาตรฐานดานคุณภาบัณฑิต

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ

-

-

ตัวชี้วัดดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12, 2.14
และ 2.15
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2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 7.5 ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.7, ตัวชี้วัดที่ 1.2,7.6,
ของการบริหารการอุดมศึกษา
และ 7.15
7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.7, 7.9 ,7.10 ,
7.16, 8.1, 8.2, ,8.3 ,7.13 ,7.12 ,7.11
7.14 และ 9.3
9.1 ,8.4และ 9.2
ข .มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดที่ 2.4,
2.5
2.6,
2.13,
2.18,
3.4,
3.5, 4.3, 4.6
และ 5.2
-

ตัวชี้วัดที่ ,2.16
,3.3 ,2.19 ,2.17
4.4, 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
ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2,
2.3,
2.8, 3.1, 3.2, 4.1,
5.1, 5.6 และ 6.1

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ดาน
ดาน
ดาน
ผลผลิต
คะแนน
ผลการ
มาตรฐาน
ปจจัย กระบวนก
หรือ
รวม
ประเมิน
นําเขา
าร
ผลลัพธ
ยังไมได
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
0.60
0.60
คุณภาพ
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
1.00
3.00
2.00
พอใช
ของการบริหารการอุดมศึกษา
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ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ

1.40

1.33

1.34

1.36

ยังไมได
คุณภาพ
-

รวม

1.40

1.25

1.20

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

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

1.25

ยังไมได
คุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ,2.4
3.5 ,3.4 ,2.18
และ 5.2

ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 5.1, 5.6 และ 9.2

ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.14, 2.15,
2.19, 3.3, 5.3, 5.4, 5.5 ,
,6.6 ,6.5 ,5.8 ,5.77.6,
7.12 และ 7.13

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, 6.1,
7.1, 7.2, 7.16 ,7.8 และ
9.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.16
7.9 ,2.17, 7.14 และ 9.3
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3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ ตัวชี้วัดที่ 8.3 , 8.2 ,8.1 6.4 และ 7.10
7.15
และ 8.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, ,2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.7, 2.8, 4.1,
4.6 และ 7.5
4.2, 7.3 และ 7.4

ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.5, 4.7,
6.2, 6.3, 7.7 และ 7.11

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

ดานปจจัย
นําเขา

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

2.00

2. ดานกระบวนการภายใน

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

รวม

1.33

0.84

1.06

1.00

1.50

1.33

3. ดานการเงิน

3.00

2.50

2.75

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

0.67

1.50

1.08
1.25

รวม

1.40

1.25

1.20

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

หมายเหตุ ผลการประเมิน
< = 1.50
การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51 – 2.00
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01 – 2.50
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
2.51 – 3.00
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ผลการ
ประเมิน
ยังไมได
คุณภาพ
ยังไมได
คุณภาพ
ดีมาก
ยังไมได
คุณภาพ
ยังไมได
คุณภาพ

