สวนที่ 1
บทนํา

ชื่อหนวยงาน : หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเปนมาของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หรือภาคบรรณารักษศาสตร
ฯ) ไดรับผิดชอบการสอนวิชาการใชหองสมุด ซึ่งแตเดิมใชรหัส บร.1 ตอมาไดใชรหัส บรรณ 1 ใน
ระดับ ป.กศ. และ บรรณ 101 ใน ระดับ ป.กศ.สูง และปริญญาตรีรหัส 16330101 (สารนิเทศเพื่อ
การศึกษาคนควา) 2(1-2) ปจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ ไดรับผิดชอบการสอนใน
รายวิชา 1500105A สารสนเทศและการศึกษาคนควา และรายวิชาเอก
ในป พ.ศ.2517 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯ ไดเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง วิชาโท ทั้ง
ภาคปกติ และ อาจารย 4 ทาน รับผิดชอบในการสอน ตอมาในป พ.ศ. 2519 ภาควิชาไดเปดสอน
วิชาเอกในระดับ ป.กศ.สูง รุนแรกทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา 2 กลุม จํานวน 82 คน และ
ดําเนินงานการสอนจนถึงป พ.ศ.2524
ในป พ.ศ. 2523 ภาควิช าบรรณารั ก ษศาสตร ฯ ไดเ ป ด สอนระดั บปริ ญญาตรี ห ลั ง
อนุปริญญา โดยรับ นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลารวม 2 กลุม จํานวน 57 คน
การสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
เริ่มเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2532 ในระยะเวลาเดียวกันก็ไดทําการสอนสาขาบรรณารักษศาสตรฯ
ทั้งวิชาเอกและวิชาโทตามหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอีกหลายกลุม ในป
พ.ศ. 2523 ไดเปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ไดรับผิดชอบการสอนระดับ
ปริญญาตรี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ศศ.บ. 1 และ ศศ.บ. 3 รวม จํานวน 67
คน ภายใตการดําเนินการสอนของคณะกรรมการ ประจําโปรแกรม 6 ทาน ปจจุบันที่ตั้งของ
หลักสูตรสาขาวิชาอยูที่ หอง 1134 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีอาจารยในหลักสูตร
เกษียณอายุราชการไป จํานวน 2 ทาน และอาจารยประจําหลักสูตรไดเขาปฏิบัติงานในหองสมุด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
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ปรัชญา
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม ความเปนเลิศ
ทางดานคุณธรรมและ จริยธรรม ความเปนเลิศทางดานสุขภาพอนามัยและกีฬา และความเปนเลิศ
ทางดานการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มุงพัฒนาบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรใหมีความคุณภาพ มีความรอบรูดานทักษะวิชาชีพและทักษะการใชภาษาตางประเทศและ
สารสนเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ ใหบริการสารสนเทศแกสังคมยุค
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
พันธกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มุงผลิตบัณฑิตมีความรู
แบบสหวิทยาการ พัฒนาองคความรูทางดานทักษะวิชาชีพพัฒนา ทักษะการใชภาษาตางประเทศ
มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยและกีฬา และพัฒนาวิชาการที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาทองถิ่น และสังคม
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. บัณฑิตมีความรูแบบสหวิทยาการ สามารถในการวิเคราะห และความเชี่ยวชาญ
ในวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และความเป น ผู นํ า สนองตอบต อ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. บัณฑิตสามารถสรางองคความรู และผลิตผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ ใหมีผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทาง
วิชาการ ทั้งอาจารยและนักศึกษาไมนอยกวา 5 เรื่องตอป และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
3. บัณฑิตสามารถบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย สง เสริ มและอนุรัก ษ ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปญญาไทย และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถิ่นโดยใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
4. อาจารยและนักศึกษา มีความรูความสามารถ มีทักษะและ เจตคติที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีศักยภาพในการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งาน
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วิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และสามารถดําเนินการ
ตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูแบบสหวิทยาการ สามารถในการวิเคราะห และความเชี่ยวชาญ
ในวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และความเป น ผู นํ า สนองตอบต อ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ ใหมีผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ ทั้ง
อาจารยและนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
3. มุงบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมและอนุรัก ษศิลปวัฒ นธรรม ภู มิปญญาไทย และสิ่งแวดลอ ม
ตลอดจนเผยแพร น วัต กรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกอใหเกิด การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนในทองถิ่นโดยใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
4. เพิ่มคุณภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและ เจตคติที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจกรรมนักศึกษา ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีคุณภาพ
นโยบาย
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใน
เชิงวิเคราะห และสังเคราะห โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม จัด กิจกรรมใหบัณฑิตมีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม และความเป น ผู นํ า เพื่ อ ตอบต อ ความต องการของตลาดแรงงาน ท อ งถิ่น และ
ประเทศชาติ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษา มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานวิจัย
เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณ ภาพ ใหมี
ผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเผยแพรวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน ทองถิ่นโดยนําเอาองคความรูที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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4. พัฒนาคุณภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและ เจตคติที่สอดคลองกับ
การพัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
5. พัฒนากระบวนการทํางานระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจกรรมนักศึกษา การบริหารงบประมาณ ใหเอื้อต อ การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และ
สามารถดําเนินการตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพ
6. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพ และการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิชา
ไปสูระบบการประกันคุณภาพของคณะ และมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
การพัฒ นาหลัก สูต รสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารัก ษศาสตร เปน ไปตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปนี้
1. ยุทธศาสตร 4 สอดคลอง ไดแก ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา
ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ ตามความตองการของทองถิ่นอยางเหมาะสมกับศักยภาพของสถาบัน
2. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ไดแก ความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารยหลักสูตรการ
เรียนการสอนการวิจัยและความสามารถทางวิชาของบัณฑิต) ความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพและ
ทัก ษะเสริม (การใชภ าษาตางประเทศและสารสนเทศ) ความเปน เลิศทางดานคุณ ธรรมและ
จริยธรรม ความเปนทางดานสุขภาพอนามัยและกีฬา และความเปนเลิศทางดานการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตรความเสมอภาคทางโอกาสและทั่วถึง ไดแกความเสมอภาคในการดําเนินงาน
ของบุค ลากรประจําที่เ ปน ขาราชการกั บบุค ลากรประจําตามสัญญา การใช ร ะบบสมัค รตรง
(Admission) ของนักเรียนใหมีโอกาสไดเขาเรียนตลอดป การเขาถึงสื่อการเรียนรูไดในทุกเวลาและ
สถานที่ การเลือกเรียนโดยสมัครใจ (Free Enrollment) การเทียบประสบการณ การเทียบโอน
ระหวางสถาบัน การขยายพื้นที่บริการสูวิทยาเขต การชวยเหลือดานทุนการศึกษาแกเด็กยากจน
การมีส ว นรว มในการยกระดั บคุณ ภาพชี วิต ของประชาชนในทอ งถิ่ น ใหสู งขึ้น การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรรักษาสิ่งแวดลอมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมกับประชาชน
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แผนภูมิโครงสรางการจัดการองคกรและการบริหารงานหลักสูตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. นางบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ ผูประสานงานหลักสูตร
2. นายปญญา สุขแสน
กรรมการ
3. นางอุมาพร กุหลาบ
กรรมการ
4. นางอรพินธุ พูนนารถ
กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พวงบางโพ กรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ ขําประดิษ กรรมการและเลขานุการ
โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

สกอ. (สมศ. / กพร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (URU QA70)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามตัวชี้วัดของ สมศ. กพร. สกอ. และ
URU ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 9 การประกันคุณภาพ
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.1 การพัฒนาและสรางหลักสูตร
(1) ทุกๆ 4 ป ผูประสานงานหลักสูตรประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ
ระดับ
หลักสูตรสาขาวิชาและอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อดําเนินการทบทวนหลักสูตรและ
วางแผนจัดเตรียมโครงรางหลักสูตรใหม หรือพัฒนาหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยพิจารณาจากรายงานการสํารวจรอยละของการไดงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพ
อิสระ และรอยละของการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต ประกอบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรหรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ผูประสานงานหลักสูตรนําเสนอโครงรางหลักสูตรใหมใหคณะกรรมการวิชาการ
ของคณะหรือคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
(3) ผูประสานงานหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมายติดตอผูเชี่ยวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานสาขาวิชาตางๆ เพือ่ ดําเนินการวิภาคโครงรางหลักสูตร
(4) ผูประสานงานหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําการสรุปผล จากการระดม
ความคิดของคณาจารยและเชี่ยวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดําเนินการเสนอขออนุมัติใชเปนหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(5) ผูประสานงานหลักสูตรนําโครงรางหลักสูตรเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ
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พิจารณาและนําเสนอสภาประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(6) หลังจากที่มีการนําหลักสูตรใหมมาใช คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรจัดประชุมทบทวนประเมิน หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา
แลววาสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ตลาดแรงงานหรือทองถิ่น
1.2 การจัดทําแผนเรียน
(1) คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาประชุมทบทวนแผนการเรียนเดิม กอนจัดทํา
แผนการเรียนตลอดหลักสูตรใหเสร็จกอนเปดภาคเรียนแรกอยางนอย 2 สัปดาห แลวนําเสนอรอง
คณบดีฝายวิชาการ
(2) รองคณบดีฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองของแผนการเรียน แลวนําเสนอ
กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหอธิการบดีอนุมัติ
(3) รองคณบดีฝายวิชาการและผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารับแผนการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งไดรับอนุมัติโดยอธิการบดี จากกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการ
จัดเก็บเปนระยะเวลาอยางนอย 4 ป
(4) กรณีที่ตองการแกไขแผนการเรียน ใหผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชานําเสนอ
รองคณบดีฝายวิชาการ ทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมแลวขออนุมัติจากกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย หลังจากที่ไดรับการอนุมัติแลวผูประสานงานหลักสูตรหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จะตองแจงใหนกั ศึกษาทราบโดยประกาศของคณะและหรือแจงผานอาจารยที่ปรึกษาพรอมทั้งแจง
ใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทราบกอนที่จะมีผลในทางปฏิบัติอยางนอย 1 สัปดาห
(5) รองคณบดีฝายวิชาการและผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารับแผนการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งไดรับอนุมัติโดยอธิการบดี จากกองบริการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการ
จัดเก็บเปนระยะเวลาอยางนอย 4 ป
1.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(1) ประธานกรรมการโปรแกรมวิชา ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย
ประจําหลักสูตร สํารวจความจําเปนและความตองการใชทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทรัพยากรที่จําเปนตอการเรียนการสอนภายใต
งบประมาณที่ไดจัดสรรจากระดับคณะและมหาวิทยาลัย
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1.4 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1.4.1 การเปนอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียน
(1) อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชา จะไดรับการแตงตัง้ จากมหาวิทยาลัยให
เปนอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียน โดยคณะจะทําสําเนาคําสั่งแจงใหกับอาจารยผูสอน
(2) อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาปฏิบัติหนาที่ในการเขาพบนักศึกษาประจํา
กลุม เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา แจงขาวสาร และการประพฤติปฏิบัติตนใหแกนักศึกษา ตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจัดทําบันทึกการเขาพบนักศึกษาทุกครั้ง สงที่ธุรการคณะ เพื่อ
นําสงกองกิจการนักศึกษา
กรณีที่พบปญหา
อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาตองใหคําแนะนํา ปรึกษา ติดตามผล และการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นแกนักศึกษา หากไมสามารถแกไขปญหาโดยลําพังได อาจารยจะตองแจงใหกับ
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาทราบ เพื่อดําเนินการประชุมปรึกษาหารือในระดับ
คณะกรรมการของหลักสูตรตอไป
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1

จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
บุคลากร

ขาราชการครู
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

จํานวน (คน)
4
2
6
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บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
คุณวุติสูงสุด
ป.เอก
ป.โท ป.บัณฑิต ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
4
4
อาจารยประจําตามสัญญา
2
2
พนักงานขาราชการ(อาจารย
ประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม
6
6

จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
นายปญญา สุขแสน
1
1
นางอรพินธุ พูนนารถ
1
1
1
1
รวม
2
ตารางที่ 3
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2550
หลักสูตรสาขาวิชา สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มีจํานวนวิชาเอกที่เปด
สอนประจําปการศึกษา 2549 – 2550 จํานวน 1 วิชาเอก ไดแก วิชาเอกสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
และ
บรรณารักษศาสตร
รวม

ชั้นปที่ 1 (คน)
ช ญ รวม

ชั้นปที่ 2 (คน)
ช ญ รวม

ชั้นปที่ 3 (คน)
ช ญ รวม

ชั้นปที่ 4 (คน) รวม
ช ญ รวม

-

-

-

-

-

-

-

3

3

1

8

9

12

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

2

3

-

3

3

1

8

9

15

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
15500
15500
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
15500
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 6 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
อาคาร
จํานวน (หอง)
หองเรียน หอง
หองพัก หอง สํานักงาน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม
อาคาร 11 คณะ
8
2
1
1
2
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
รวม
8
2
1
1
2
วัสดุ / ครุภัณฑ
ที่
รายการครุภัณฑ
1
กลองถายรูป
2
วิทยุเทป
3
เครื่องรับโทรทัศนสี
4
ไมโครคอมพิวเตอร
5
เครื่อง Scanner
6
เครื่องพิมพ
7
เครื่องปรับอากาศ
8
ตูเหล็ก 10 ลิ้นชัก
9
ตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก
10
ตูเหล็ก 2 ตอน กระจกบานเลื่อน
11
ชั้นวางของมีลอเลื่อน
12
โตะฝกไมสกั
13
โตะวางคอมพิวเตอร
14
โตะเอนกประสงค
15
เกาอี้โตะทํางาน
16
พัดลมเพดาน

จํานวน
1
1
1
3
1
1
1
1
5
2
2
3
4
1
2
4
สวนที่ 2

รวม
14

14

ประจําหอง
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
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มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐานตัวชี้วัด ระดับ หลักสูตร
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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 เปา
หมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน :
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คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 5 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอ คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1.1 (1)
1. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตรมีการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณ
อักษร และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไป
รับทราบ
1.1 (2)
1.1 (3)
2. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตรมีการจัดทําแผน
ดําเนินการและแผนปฏิบัติการประจําป
2550 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
1.1 (4)
3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตรมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองปการศึกษา 2550

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนพับ

รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา
2549
แผนดําเนินการและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2550 หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา
2550
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการ
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปรับทราบ
ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต
ปรัชญา วิสัยทัศน แผนการดําเนินการที่ชัดเจน
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ชวยใหระดับหลักสูตรมีแนวทางที่ชัดเจมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนการดําเนินการและปฏิบัติงานประจําป 2551 และมีการวิเคราะหความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 75-89 คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 80 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติการที่มีรายการ
ตัวชี้วัดเปาหมายแตละตัวชี้วัด และผลการ
ดําเนินงานในตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ดังนี้

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.2 (1) แผนการดําเนินงานและการปฏิบัติการ
ประจําป 2550

1.2 (2) สรุปโครงการอบรมคอมพิวเตอร Namo
10.00
12.(3) สรุปโครงการสัปดาหหองสมุด
SWOT Analysis
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จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

นักศึกษามีจํานวนนอย ระเบียบการงบประมาณ
ไมเอื้อตอการออกไปปฏิบัติงาน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

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

ระดับ 6 คะแนน 2
มีการดําเนินการ 6 ขอ คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมอาจารยในหลักสูตร
สาขาวิชากอนเปดภาคเรียน เพื่อแจงให
ทราบถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของ
การจัดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชา
- รายวิชา1500105A สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา
- รายวิชา 1633802 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
- รายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2(1) บันทึกการประชุมหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
2.2(2)

แนวการสอนรายวิชา1500105A
สารสนเทศและการศึกษาคนควา

2.2(3)

แนวการสอนรายวิชา 1633802 การเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ และ
รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
รายวิชา 1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกตใช
- การใชโปรแกรมประยุกตในการ
ทํา เวบไซต
- แผนดิสต ขอมูลงานของ
นักศึกษา
แผนการสอนที่แสดงถึงความหลากหลาย
ของกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

2.2(4)
2.2()

4. มีการจัดการเรียนการสอดที่มีความ
2.2()
ยืดหยุน หลากหลาย ที่สนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพ 2.2()
การเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารยใน
หลักสูตรรับผิดชอบ

ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย
ผูสอน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 เรื่อง

มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองและติดตามพัฒนาการ
ผูเรียนรายบุคคล
ขาดผลงานวิจัยของอาจารยที่เปนการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูของผูเรียนของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน
คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน
ใหกับอาจารย
ภาระงานสอนและงานอื่นๆ ของอาจารย
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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
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 0 คะแนน 1
ระดับ 0 คะแนน 1
ระดับ 1 คะแนน 1
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ไมมีการนําชุมชนภายนอกมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ไมมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรม
ตางๆ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรใหเปนที่
ตองการของผูประกอบการ และตลาดแรงงาน
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท
า
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมา
กกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือ
นอยกวารอยละ 5

คะแนน 0
คะแนน 0
คะแนน 0

ผลการดําเนินงาน
ไมมีอาจารยในหลักสูตรเรียนจบในระดับ
ปริญญาเอก

เลขที่
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-

23

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
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

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

รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 1

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

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

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6(1) เอกสารคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
อรพินธุ พูนนารถ

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหอาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานที่
สามารถเบิกตอบแทนได
ภาระงานของอาจารยมากจนไมมีเวลา
ขาดความรูความเขาใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 1 ทาน สงผลงานเพื่อขอผลงานในระดับผูชวยศาสตราจารย
หรือ รองศาสตราจารย
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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
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทํารายงานวิจัย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

รอยละ 60 – 79 คะแนน 2
คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.9(1) รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2549

มีการจัดทํารายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผล
ของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2549
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํารายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2550
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
เลขที่

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 / สม
ศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมี
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1 - เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
เลขที่

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม 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
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

-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.
1.2 / ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 60 - 79 คะแนน 2
คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
บัณทิตมีงานทําตรงสาขารอยละ 60 - 79

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

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

-

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

-

-

-
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

รอยละ 51 – รอยละ 74 คะแนน 2
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. อาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยี
2.18(1) แนวการสอนรายวิชา 1500105A
สารสนเทศที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
สารสนเทศและการศึกษาคนควา ที่ระบุ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง
การใช OPAC และการใช Search
Engine ในการสืบคนสารสนเทศ การใช
Data Base ในการสืบคนสารสนเทศ
(ผศ.อรพินธุ พูนนารถ อ.รัชนีวรรณ
ขําประดิษ และ อ.อาทิตยา พวงบางโพ)
2.18(2) รายวิชา 1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกตใช ใชโปรแกรม
ประยุกต Dream และ Namo Edition
10.00
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนแทบทุกรายวิชา
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยมีการผลิตสื่อสารสนเทศ E-learning หรือ สื่อที่พัฒนานวัตกรรมการสอน อยาง
นอย 1 รายวิชา
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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

รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
ยังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

เลขที่
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-

อาจารยยังไมมีงานวิจัยที่แสดงถึงพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เปนรูปธรรม
-

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.อาจารยมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอย 1 เรื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการครบ 7 ขอแรก คะแนน 2
ดําเนินการครบ 7 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
2. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

เลขที่
3.1 (1) 3.1(2)

-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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3. มีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

3.2(3)

4. มีการใหบริการขาวสารแกนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
5. มีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ
วิชาชีพใหกับนักศึกษาปจจุบัน

3.2(4)
3.2(4)
3.2(5)

3.2(6)

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและตาราง
เขาพบที่ปรึกษาประจําป 2550
เวบไซตของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
โครงการอบรมคอมพิวเตอรการใช
โปรแกรมประยุกต Namo Edition 10.00
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร

- อาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธที่ดีตอกัน
- นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาอาจารยไดทุก
เรื่อง
งบประมาณมีนอยไมเพียงพอตอการจัดหา
อุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. แตงตั้งใหผูรับผิดชอบในการสํารวจ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน
2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
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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

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
1. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร มีอาจารยทําวิจัย
ดวยทุนสวนตัว
2. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.1(1) รูปเลมวิจัย “ความสนใจในการอานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(ผศ.อรพินธุ พูนนารถ)
4.1(2) รูปเลมวิจัย “การติดตามบัณทิตฯ”
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และบรรณารักษศาสตร มีอาจารยทําวิจัย
ไดรับทุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ จํานวน 5000...........บาท
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

(อ.อาทิตยา พวงบางโพ)

อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานที่ไดรับทุน
อยางตอเนื่อง

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยในหลักสูตรมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มอยางนอย 1 โครงการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4 / สมศ. 2.1 / ก.พ.ร. 4.2.1 , 4.2.5)
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

-

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

-

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

-
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

43

ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ
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รอยละ 31 - รอยละ 41 คะแนน 2
รอยละ 33.33 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
4.6(1) รูปเลมงานวิจัย “”
บรรณารักษศาสตร มีอาจารยไดรับทุนวิจัย
(อ.อาทิตยา พวงบางโพ)
จากภายในมหาวิทยาลัยประจําป 2549
จํานวน 1 ทาน = 33.33
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยภายในสถาบัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอ ไป
1. ผลักดันใหอาจารยขอทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทําผลงานวิจัยอยางนอย 1
เรื่อง
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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

-

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

-

-
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จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 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 ด
าน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1
โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 1 ขอแรก คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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-

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

-

-
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

-

-
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการ
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

รอยละ 1 – รอยละ 14 คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 – รอยละ 14 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

-

-

52

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

-
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น)
(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้น
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

รอยละ 1 – รอยละ 29 คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1 – รอยละ 29 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
-

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

-

-
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

-
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

บรรลุ / ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 5
คะแนน 2
รอยละ 75 –
89
คะแนน 2

ระดับ 5

คะแนน 2



รอยละ 80

คะแนน 2



ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3

คะแนน 2
ระดับ 6
คะแนน 2
ระดับ 0
คะแนน 1
คะแนน 0
รอยละ 1- 39
คะแนน 1
รอยละ60-79
คะแนน 2
รอยละ60-79
คะแนน 2
รอยละ 51 –
74

ระดับ 6

คะแนน 2



ระดับ 0

คะแนน 1



0
คะแนน 1

0
คะแนน 1

0


คะแนน 2

คะแนน 2



คะแนน 2

0
0
0
คะแนน 2



รอยละ 100

0
คะแนน 3



ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 1
คะแนน 1
0
รอยละ 1-39
คะแนน 1
รอยละ 60-79
คะแนน 2
รอยละ 80
คะแนน 3
รอยละ 75
คะแนน 3
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ตัวชี้วัดที่ 2.19

คะแนน 2
รอยละ 1-75
คะแนน 1

คะแนน 0

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ดําเนินการได ดําเนินการได
7 ขอ
7 ขอ
คะแนน 2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
อยูระหวาง 1- 10,000 บาท
20,000 บาท
คะแนน 1
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
รอยละ 31-41 รอยละ33.33
คะแนน 2

ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3

ตัวชี้วัดที่ 6.4

ตัวชี้วัดที่ 6.5

คะแนน 0

X

รอยละ 1-75
คะแนน 1



มีการ
ดําเนินการ
ครบ 8 ขอ
คะแนน 3

คะแนน 1



0
คะแนน 2



อยูระหวาง 120,000 บาท
คะแนน 1
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
42
คะแนน 3
-

0.92
คะแนน 2

คะแนน 2

-

-

0
0.75

-

มีการ
ดําเนินการขอ
แรก
คะแนน 1
0.10-0.40%
ของงบการ
ดําเนินการ
คะแนน 1
รอยละ 1-14

0

0

X

มีการ
ดําเนินการ 2
ขอ คะแนน 1

0

0

X

0

0

X

0.10-0.40%
ของงบการ
ดําเนินการ
คะแนน 1
รอยละ 1-14
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คะแนน 1
ตัวชี้วัดที่ 6.6

รอยละ 1-29
คะแนน 1

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

คะแนน 1
0

0

X

รอยละ 1-29
คะแนน 1

คะแนน 0

1.134

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
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
- 6.1,
1 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
5
2 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,
6 7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
8
7.5,7.15
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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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

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

1.33
1.50
1.40
ยังไมได
คุณภาพ

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

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

2.00
1.50
2.00
1.75
พอใช

2.00
0.57
0.00
0.00
0.43
ยังไมได
คุณภาพ

2.00
0.92
2.00
0.75
0.00
0.87

พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

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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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน

ดาน
ปจจัยนําเขา

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

คะแนนรวม

ผลการประเมิน

0.80

0.80

ยังไมไดคุณภาพ

2.00

2.00

2.00

พอใช

1.67

0.00

0.75

ยังไมไดคุณภาพ

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

1.40

-

รวม

1.40

1.75

0.43

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

พอใช

ยังไมได
คุณภาพ

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

0.87

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ยังไมไดคุณภาพ
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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, 3.1, 3.2, 5.1,
3.5 และ 5.2
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 ,5.8 ,5.7 ,
,6.6 ,6.57.6, 7.12
และ 7.13

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

ตัวชี้วัดที่ 1.1,
ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.16
2.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.9 ,2.17, 7.14 และ
7.16 ,7.8 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,
ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.5,
2.8, 4.1, 4.2, 7.3 4.7, 6.2, 6.3, 7.7 และ
และ 7.4
7.11
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

ผลการประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

3.00

1.67

0.50

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

2.00

1.00

1.33

ยังไมไดคุณภาพ

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน

1.00

0.00

0.50

ยังไมไดคุณภาพ

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

1.00

0.00

0.50

ยังไมไดคุณภาพ

0.87

ยังไมไดคุณภาพ

รวม

1.40

1.75

0.43

ผลการประเมิน

ยังไมไดคุณภาพ

พอใช

ยังไมไดคุณภาพ

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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