บทที่ 1
บทนํา
ชื่อหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
ประวัติความเปนมาโดยยอ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวิวัฒนาการมา
ตั้งแตมหาวิทยาลัยมีฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูและวิทยาลัยครู ในชวงแรกไดบริหารจัดการกลุม
ผูสอน เปนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ตอมาไดพัฒนาเปนภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชา
ภาษาตางประเทศตามลําดับ ในป พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดจัดระบบบริหารจัดการวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาและ ใหยกเลิกการบริหารแบบภาควิชา ใหมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่จะ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยไดเปดสอนภาษาอังกฤษตั้งแตกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยสอนในรายวิชาพื้นฐานและ
วิธีสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตอมาในปการศึกษา
2511 ไดเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2521 ซึ่งเปน
ภาควิชาแรกของวิทยาลัยครูอุตรดิตถที่เปดสอนระดับปริญญาตรี
ตอมามหาวิทยาลัยไดมนี โยบายที่จะผลิตบัณฑิตสาขาอื่นเพิ่มเติมจากวิชาชีพครู จึงไดเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปการศึกษา 2531 พรอมไปกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากความตองการของผูใชบัณฑิตทางสาขาภาษาอังกฤษสูงขึ้น มหาวิทยาลัย
จึงเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
นโยบายการปฏิรูปการผลิตครูและการออกใบประกอบวิชาชีพครูของประเทศ ไดกําหนด
รูปแบบและแนวทางไวชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคณะครุศาสตรวางแผนดําเนินการ
ผลิตครูเพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ปรับปรุง 2545
สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหดําเนินการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อมุงเนนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีความเปนเลิศ
เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตตามที่พึงประสงค และสามารถเลือกประกอบอาชีพทางธุรกิจตางๆตาม
ความถนัด อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพครูไดหากศึกษาตอประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ป
ดังนั้นการจัดทําคูมือคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาฉบับนีจ้ ึงเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐาน และความเปนเลิศสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาประสงค
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ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู ดานภาษาอังกฤษ และวิชาชีพ มีคุณธรรม ใฝรู และจิตสํานึก
ในการรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความวิริยะอุตสาหะ คุณธรรม จริยธรรม และ
ซาบซึ้งในคุณคาของความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
พันธกิจ
1. บริหารหลักสูตรโดยจัดแผนการเรียนตามลําดับความยากงาย/ความสําคัญของสาขาวิชา และ
จัดอาจารยผูสอนตรงตามวุฒิ ความรู ความสามารถ ของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
2. จัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ / วัสดุ ตามรายวิชาและจํานวนนักศึกษา และจัดภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เพื่อใหอาจารยไดพัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยการจัดอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกกลุม เพื่อให
คําแนะนํานักศึกษา และจัดโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. ติดตามผลบัณฑิต โดยดําเนินการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานทุก 2 ป และสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
5. พัฒนาหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปที่ 4 ผูใชบัณฑิต และบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกๆระยะ 5 ป
เปาหมาย
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติได โดยมีแผนการเปดรับนักศึกษาปการศึกษาละ 40 คน คาดวาจะมี
นักศึกษาที่จบการศึกษาไมนอยกวา 35 คนทุกป
วัตถุประสงค
1. นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมเจาของภาษา
2. นักศึกษาสามารถประยุกตความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
3. นักศึกษามีความคิดขั้นวิเคราะห วิจารณ รูจักแกปญหาของตนเองและสังคม
4. นักศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต
5. นักศึกษามีอัตลักษณของชุมชน และมีพันธกิจในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
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โครงสรางองคกร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมมนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน

โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณฯ
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา

คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษใชระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ คือ ระบบ URU.QA 70 ซึ่งไดผานการพัฒนาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
โดยปรับใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักมาตรฐานการศึกษารอบ 2 และ กพร. ปงบประมาณ 2549
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธ กรรมการ
3. อาจารยสํารวย คลายชม
กรรมการ
4. อาจารยนิภา สนสอาดจิต
กรรมการ
5. อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
กรรมการ
6. อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
กรรมการและเลขานุการ
6) ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
78,200
42,125
120,325
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
78,200
42,125
120,325
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา2550
จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

อาคาร

3

รวม

2

2

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

3

1

บุคลากรสายวิชาการ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
2
3
5
อาจารยประจําตามสัญญา
1
5
6
พนักงานขาราชการ
อาจารยชาวตางประเทศ
2
3
5
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม
3
10
3
16
จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
1
1
รวม

1

-

-

1
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
เจาหนาที่เทคนิคหองปฏิบัติการภาษา
1
1
รายชื่อบุคลากรประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
1 อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ
- ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
- ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
- Dip. in TESOL
- Certificate in English Testing
- Ph.D. in Linguistics
2 ผศ. ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
- Dip. in TESOL
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- M.Ed. (Teacher Education)
- Ph.D. (Reading)
3 อาจารยสํารวย คลายชม
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- M.A. (Linguistics)
- Dip. in TEFL
4 อาจารยนิภา สนสอาดจิต
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
- Dip. in TEFL
5 อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
- Dip. in Co-operative Studies
6 ผศ. ดร.วุฒิ บัวเหม
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- M.Ed. (Secondary Education: English)
- Ed.S. (Educational Specialist: English)
- Ed.D. (Doctor of Education: Applied
Linguistics)
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ที่
ชื่อ - สกุล
7 อาจารยวราภรณ มิ่งขวัญ
8

อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล

9

Mr. James Swanson Roberson

10 Mrs. Sara Cadei
11 Mr. Christopher Matthew Smith

12 Mr. David Lloyd Wright
13 Mr. Allister Mckinnel
14 อาจารยหนึ่งฤทัย อภิวันท
15 อาจารยสําเริง ถึงคุณ
16 นางสาวอัญชลี จุมพลศรี

วุฒิการศึกษา
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
- B.A. (Business Organization)
- M.A. (Marketing)
- B.A. (Economic and Business)
- B.A. (Hons) Australian Studies,
Media, Asian Studies
- M.Ed. (Teaching of English as a
second language)
- B.A. (Writing) TEFL
- Bachelor of Commerce (Marketing
Management)
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

เจาหนาที่
เทคนิคฯ

จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2550
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2550 จํานวน
1วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา
2550 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
3 25 28 5 23 28 7 25 32 7 27 34 - - - 122
รวม
3 25 28 5 23 28 7 25 32 7 27 34 - - - 122
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
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 ให
สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 5 คะแนน 2
ไมบรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดปรัชญา
1.1.1(1) บอรดประชาสัมพันธหลักสูตรหนาหอง 713
ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการ 1.1.1(2) รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
1.1.1(3) แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร

1.1.1(4) คูมือนักศึกษา
2. หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดแผนการจัด
การศึกษาของหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
และกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมายในการดําเนินกิจกรรมและโครงการที่
กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา
4. หลักสูตรสาขาวิชามีการดําเนินงานโครงการ
ครบตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา
5. มีการรายงานติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการตอมหาวิยาลัย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

1.1.2

แผนงานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ 2550

1.1.3

งาน กิจกรรมและโครงการตางๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชา

1.1.4

กิจกรรมและโครงการตางๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2549

1.1.5

หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน เปน
ลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไป
ไดทราบ
ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนนําผลมา
ปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสามารถสรางบัณฑิตเขาสูงานดาน
วิชาการ ธุรกิจ และการทองเที่ยว ซึ่งเปนแหลงหนึ่งของ
รายไดหลักของประเทศ
ประเทศไทยพบปญหาเชิงโครงสรางและระบบวิจัย
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โดยรวมที่ขาดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค เพือ่ กําหนดนโยบาย
กลยุทธ มาตรการ เปาหมายใหครอบคลุมตัวชี้วัดคุณภาพของ สมศ., สกอ., กพร. และตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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 90 -100 คะแนน 3
รอยละ 45 คะแนน 0
ไมบรรลุ
รอยละ 90-100 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
ณ สิ้นปการศึกษา 2550
- จํานวนตัวชี้ทั้งหมด = 22 ตัว
- จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน = 10 ตัว
- รอยละของการบรรลุความสําเร็จ
= 10 x 100 = 45 %
22

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1.2.1 (1) เลมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสาขาวิชา
ป 2550

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีแผนงบประมาณประจําป
1. ยังไมมีแผนการดําเนินงานและปฏิบัติงานประจําป
2.หลักสูตรสาขาวิชามีการดําเนินงาน กิจกรรม
โครงการตางๆ ไมครบตามที่ระบุไวในแผน
งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ภาระงานสอนของอาจารยมาก การจัดการเรื่องเวลาใน
งานกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไมเอื้อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมของ
หลักสูตรสาขาวิชา โดยไมมีผลกระทบตอการเรียนการ
สอน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําการวิเคราะหในตัวชี้วัดที่ยังทําไมสําเร็จวาเกิดจากอะไร และใหมีการสงเสริม
หรือจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนทําใหสําเร็จในปตอไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษา
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ขอ 7 คะแนน 3
ขอ 7 คะแนน 3
บรรลุ
ขอ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุมอาจารยเพื่อกําหนดผูสอน

เลขที่
2.2.1

2. มีการจัดทําแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2.2.2
3. มีการจัดทําสื่อการสอนโดยใชเทคโนโลยี
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะฯ
ใช ซีดีและเทปคาสเซ็ท เปนสื่อในการสอน
- รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและ

2.2.3

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ตารางสอนที่ไดจากการประชุมจัดรายวิชาและ
ตารางเรียนจากกองบริการการศึกษา
แผนการสอนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
สื่อการสอน เชน ซีดี, เทปคาสเซ็ท, E-book,
โปรแกรม power point
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สารสนเทศ 1, 2 ใช ซีดี เปนสื่อในการสอน
- รายวิชาไทยศึกษา ใชE-book เปนสื่อการสอน
- รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ใชซีดี เปนสื่อใน
การสอน
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและ
หลากหลาย

2.2.4 (1) แผนการสอนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ
2.2.4 (2) แผนการสอนรายวิชาการแปล 2

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของผูเรียน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

2.2.5

7. มีระบบการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

แผนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

2.2.6

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
อาจารยผูสอน
2.2.7 (1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
อาจารยผูสอน (อาจารยนําผลประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง)
2.2.7 (2) เอกสารบันทึกการประชุมรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป

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

มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ขาดผลงานวิจัยของอาจารยที่เปนการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยจัดหองเรียนและสื่อการเรียนการสอน
ไมเอื้อตอการเรียนการสอนในบางรายวิชา

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนในทุกรายวิชา
2. สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน
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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 การปฏิบัติ
ไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
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 1 : คะแนน 1
ไมครบ 4 ขอแรก : คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 5 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
-

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

ยังไมมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน เขามามีสวนรวม
ในการเรียนการสอน
สรางเครือขายกับบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวของ
งบประมาณในการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดหาผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน มามีสวนรวมในการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 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. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

รอยละ 20-29 : คะแนน 2
รอยละ 27 : คะแนน 2
บรรลุ
รอยละ 30 หรือมากกวา : คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร จบการศึกษา
- ระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน
- ระดับปริญญาโทจํานวน 8 คน
- ระดับปริญญาตรีจํานวน 0 คน

2.5.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลสวนที่ 1 ของเลมรายงานการประเมินผล
ตนเอง

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

มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน จาก
11 คน
มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนอาจารยใหศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ
ภาระงานสอนและงานวิจัยมาก ทําใหมีโอกาสพัฒนา
ตนเองนอยลง

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
2. กําหนดใหอาจารยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง
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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
คะแนน 2
คะแนน 3
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 – และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
40 - 59
ากับ รอยละ 60 และ
39 หรือ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10
หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1-39 คะแนน 1
รอยละ 18 คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 1-39 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร ที่ดํารงตําแหนงผูชวย 2.6.1
ศาสตราจารยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.18

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลสวนที่ 1 ของเลมรายงานการประเมินผล
ตนเอง
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 2
คน จาก 11 คน
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนอาจารยใหทําผลงานทาง
วิชาการ โดยกําหนดเปนภาระงานที่สามารถเบิก
คาตอบแทนได
อาจารยมีภาระงานสอนมาก

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

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

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 : คะแนน 2
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจ
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต มีจํานวนบัณฑิต
40 คน ไมตอบแบบสอบถาม 1 คน
บัณฑิตที่ไมมีงานทํา จํานวน 11 คน
บัณฑิตที่มีงานทํา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70

เลขที่
2.9.1
2.9.2

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลพื้นฐานและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

บัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ 70
บัณฑิตไมใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
บัณฑิตตอบแบบสอบถามไมครบถวน
บัณฑิตบางสวนกําลังรอศึกษาตอโดยไมไดหา
งานทํา

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ.

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
าเกณฑ กพ.
าเกณฑ กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 100 : คะแนน 3
รอยละ 75 : คะแนน 2
ไมบรรลุ
รอยละ 100 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจ
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต มีบัณฑิต จํานวน
40 คน ตอบคําถามจํานวน 28 คน
บัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 75

2.10.1

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

มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปน
ไปตามเกณฑ รอยละ 75
เงินเดือนบัณฑิตเริ่มตนบางสวนยังต่ํากวาเกณฑ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 / สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมี
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1 - เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49
2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.50 : คะแนน 3
NA
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.50 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการระดับหลักสูตร

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

เลขที่
2.11.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิต
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

มีการดําเนินการจัดทําและสงแบบสอบถามนายจาง/
ผูประกอบการของบัณฑิต
ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมานอยกวารอยละ 10
นายจาง/ผูประกอบการและบัณฑิตไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร
บัณฑิตเปลี่ยนที่ทํางาน

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

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
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 : คะแนน 3
0
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 : คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ไมมีนักศึกษาไดรับรางวัล

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

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมระดับประเทศ
มากขึ้น
งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาเพิ่มพูนความรูระดับสูงขึ้น และใหสามารถเขารวม
กิจกรรมระดับประเทศมากขึ้น
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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

X 100

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
รอยละ 60 : คะแนน2
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
มีบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา จากบัณฑิต 40 คน
ตอบแบบสอบถาม 28 คน
บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 60.7

เลขที่
2.14.1
2.14.2

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทํา
แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

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

มีบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา รอยละ 60.7
มีบัณฑิตที่ไดงานทําไมตรงตามสาขาขณะสําเร็จ
การศึกษาใหมๆจํานวนมาก
มหาวิทยาลัยมีศูนยภาษาและสํานักวิทยบริการที่
นักศึกษาสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองได
มีบัณฑิตที่กําลังรอศึกษาตอบางสวน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการแนะแนวอาชีพใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
2. จัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
บรรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 46 คน
สรุปไดคาความพึงพอใจอยูในระดับ ดี

เลขที่
2.17.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสอบถามและสรุปผลประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา

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

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับดี
ขาดเอกสารตําราที่ตรงตามวัตถุประสงครายวิชา
มหาวิทยาลัยสงเสริมการเขียนเอกสารตํารา
อาจารยภาระงานมาก ทําใหมีโอกาสพัฒนางาน
วิชาการนอยลง

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

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

รอยละ 1 - รอยละ 50: คะแนน 1
รอยละ 61.5 : คะแนน 2
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนสอน ประกอบดวย
1. รายวิชา 1500109A ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.18 (1) แนวการสอนและสื่อรายวิชา
2.18 (2) แนวการสอนและสื่อรายวิชา
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ใชแผนซีดีเพลง อาจารยผูสอน อ.จิรพรรณ ทอง
มาก
2. รายวิชา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียน ใชเทปคาสเซ็ทและแผนซีดี
ในการสอน อาจารยนิภา สนสอาดจิต
3. รายวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชซีดี ในการสอน อาจารยศิริกาญจน
ศรีวิศาล
4. รายวิชาไทยศึกษา ใชe-book เปนสื่อในการสอน

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

ไมมีอาจารยที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนสอน ประกอบดวย E learning,
E-book โปรแกรมชวยสอน ฯลฯ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนา E learning, E-book
โปรแกรมชวยสอน ฯลฯ และใหภาระงานที่สามารถ
เบิกจายคาตอบแทนได
อาจารยไมมีงบประมาณในการซื้ออุปกรณการสอน
เชน notebook

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

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 75 : คะแนน 1
0
ไมบรรลุ
รอยละ 1 - รอยละ 75 : คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
ไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการ สอน

-

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

อุปสรรค (Threats)

ไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหทุนในการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและใหภาระงานที่สามารถ
เบิกจายคาตอบแทนได
ภาระงานสอนมากเกินไป

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อยางนอย 1 เรื่อง
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
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 8 : คะแนน 3
ระดับ 6 : คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 8 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ 3.1.1 (1)
ตอการเรียนรูของนักศึกษา
3.1.1 (2)
3.1.1 (3)
2. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ 3.1.2
ชีวิตของนักศึกษา
3. มีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
3.1.3
4. มีการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
5. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.1.4 (1)
3.1.4 (2)
3.1.5

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประจําคณะฯ
หองสมุดประจําหลักสูตร
หองปฏิบัติการภาษา
หองเรียน
หองปฏิบัติการภาษา
คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและตารางการเขาพบที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2550
เวบไซตและเวบบอรดของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
บอรดประชาสัมพันธหนาหองหลักสูตรฯ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานกายภาพ การใหคําปรึกษา
การใหบริการขอมูลขาวสาร ตลอดจน มีโครงการใน
การพัฒนาประสบการณทางดานวิชาชีพ
ไมมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 ดาน
- ไมมีเวลาและงบประมาณสนับสนุน
- น้ําทวมจึงอยูในระหวางปรับปรุง นักศึกษาใชไดแต
ไมสมบูรณ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
2. ปรับปรุงหองสมุดประจําหลักสูตรสาขาวิชา
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

อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท: คะแนน 1
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท : คะแนน 1
บรรลุ
20,0001 บาท – 29,999 บาท : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยทําวิจัย 3 คน ไดรับทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและ สกอ. คิดเปนเงินสนับสนุนตอ
จํานวนอาจารยประจํา จํานวน 7,530 บาท

เลขที่
4.3(1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารงานวิจัยที่กําลังดําเนินการ

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

อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชามีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา (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

รอยละ 1 – รอยละ 19 : คะแนน 1
0
ไมบรรลุ
รอยละ 20 – รอยละ 29: คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยทําวิจัย 3 คน ไดรับทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและ สกอ.

เลขที่
4.4

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

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

งานวิจัยของหลักสูตรสาขาวิชายังไมมีการตีพิมพและ
เผยแพร
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทํา
ผลงานวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เผยแพรงานวิจัยในวารสารระดับประเทศอยางนอย 1 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

รอยละ 1 - รอยละ 30 : คะแนน 1
รอยละ 23.1 : คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 31 - รอยละ 41 : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยทําวิจัย 3 คน ไดรับทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 23.1

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

เลขที่
4.6

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายชื่ออาจารยผูไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
และเอกสารงานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีศักยภาพในการทํางานวิจัย
อาจารยสอนมากไมมีเวลาในการทําผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 4.7 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด (มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 19 : คะแนน 1
0
ไมบรรลุ
รอยละ 20 – รอยละ 29 : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
ยังไมมีการเดินการทําวิจัยเพื่อทองถิ่น

เลขที่
-

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

อาจารยมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับ
งานสอน
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรกั ษ 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 อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

ระดับ 2 : คะแนน 1
ระดับ 2 : คะแนน 1
บรรลุ
ระดับ 3 : คะแนน 2

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

33

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปและ
วัฒนธรรม 2 โครงการ คือ โครงการ English Day
แขงขัน Speech Contest และโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา
2.หลักสูตรสาขาวิชาฯ มีการดําเนินงานตามแผน
หรือโครงการที่กําหนด

เลขที่
6.3.1
6.3.2

6.3.2

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการแขงขัน Speech Contest
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

- แผนงบประมาณประจําป หลักสูตรฯ
- กําหนดการแตละกิจกรรม

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

อาจารยและนักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ที่เอื้อตอการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
มีความจํากัดในแงของงบประมาณ
นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
มีความจํากัดในแงของงบประมาณและระยะเวลาใน
การดําเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการแขงขัน Speech Contest
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่เนนพัฒนาการดานจิตใจและสงเสริมขนบประเพณีไทย
ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินทีเ่ กิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ 0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ: คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ: คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
โครงการ English Day แขงขัน Speech Contest
และโครงการปฐมนิเทศโดยหลักสูตรใช
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 27,740
บาท จากงบประมาณในการดําเนินการของ
หลักสูตรสาขาวิชา 120,325 บาท
คิดเปนรอยละ 31

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.4.1 (1) แผนการดําเนินงานหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ 2550
6.4.1 (2) สรุปโครงการ English Day แขงขัน Speech
Contest
6.4.1 (3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

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

ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานมาก
กิจกรรมที่ดําเนินการมักจะจัดในชวงระยะเวลาไมตรง
กับที่วางแผนไว
นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ชวงระยะเวลาจัดกิจกรรมของหลักสูตรตรงกับกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ English Day แขงขัน Speech Contest
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่เนนพัฒนาการดานจิตใจและสงเสริมขนบประเพณีไทย
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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

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30: คะแนน 3
รอยละ 50: คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30: คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม 2
โครงการ คือโครงการ โครงการ English Day
แขงขัน Speech Contest และโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 50

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.5.1 (1) โครงการ English Day แขงขัน Speech Contest
6.5.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ English Day แขงขัน Speech Contest
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่เนนพัฒนาการดานจิตใจและสงเสริมขนบประเพณีไทย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกป
กิจกรรมที่สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอาจจะ
สอดแทรกอยูในกิจกรรมอื่น
นักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมและตระหนักถึง
คุณคาของศิลปและวัฒนธรรมไทยที่ควรคาแกการ
อนุรักษ
ชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เชน ตรงกับชวงสอบ
ของนักศึกษา เชนกิจกรรมวันคริสตมาส

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ English Day แขงขัน Speech Contest
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่เนนพัฒนาการดานจิตใจและสงเสริมขนบประเพณีไทย
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

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 : คะแนน 3
รอยละ 100 : คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 : คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 6.6.1 (1) รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการ English Day
English Day แขงขัน Speech Contest และ
แขงขัน Speech Contest
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ตอจํานวนโครงการ 6.6.2 (2) รายชื่อนักศึกษาผูเขารวมโครงการปฐมนิเทศ
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
นักศึกษา
และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา คิดเปน
รอยละ 100

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

นักศึกษาประจําหลักสูตรสาขาวิชาฯ ใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
เวลาในการดําเนินกิจกรรมนอย
นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
นักศึกษามีกิจกรรมอื่นที่ตองเขารวมจึงทําใหมีการ
ฝกซอมกิจกรรมนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
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
ตัวชีว้ ัดที่ 2.12

ตัวชี้วัดที่ 2.14

ตัวชี้วัดที่ 2.17

ตัวชี้วัดที่ 2.18

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 90-100
คะแนน 3

ระดับ 5

คะแนน 2

ไมบรรลุ

รอยละ 50

คะแนน 1

ไมบรรลุ

เปาหมายป
ตอไป
ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 90-100
คะแนน 3

1.50
ขอ 7
ขอ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
ระดับ 1
คะแนน 3
รอยละ 20-29
รอยละ 27
คะแนน 2
รอยละ 1-39
รอยละ 18
คะแนน 1
> / = รอยละ 80 > / = รอยละ 70
คะแนน 3
รอยละ 100
รอยละ 75-99
คะแนน 3
คาเฉลี่ยระหวาง
NA
1 – 2.49
> / = รอยละ
0
0.030
คะแนน 3
> / = รอยละ 80 > / = รอยละ 60
คะแนน 3
คาเฉลี่ย > / =
3.50
คะแนน 3
รอยละ 1-50

คะแนน 3

บรรลุ

ขอ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
รอยละ 30
คะแนน 3
รอยละ 1-39
คะแนน 1
> / = รอยละ 80
คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
> หรือ = 3.50
คะแนน3
> / = รอยละ
0.030
คะแนน 3
> / = รอยละ 80
คะแนน 3

คะแนน 1

ไมบรรลุ

คะแนน 2

บรรลุ

คะแนน 1

บรรลุ

คะแนน 2

ไมบรรลุ

คะแนน 2

ไมบรรลุ

NA

NA

0

ไมบรรลุ

คะแนน 2

ไมบรรลุ

คาเฉลี่ย > / =
3.50

คะแนน 3

บรรลุ

> / = 3.50

รอยละ 51 - 74

คะแนน 2

บรรลุ

> / = รอยละ 75
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ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน

คะแนน 1
รอยละ 1-75
คะแนน 1

0

0

ไมบรรลุ

คะแนน 3
รอยละ 1-50
คะแนน 1

1.64
ระดับ 8
คะแนน 3

ระดับ 6

คะแนน 1

ไมบรรลุ

ระดับ 8
คะแนน 3

1.00
อยูระหวาง 120,000
คะแนน 1
รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 1-30
คะแนน 1
รอยละ 1-19
คะแนน 1

อยูระหวาง 120,000

คะแนน 1

บรรลุ

20,001 – 29,999
คะแนน 2

0

0

ไมบรรลุ

รอยละ 1-30

คะแนน 1

บรรลุ

0

0

ไมบรรลุ

รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 31-41
คะแนน 2
รอยละ 1-19
คะแนน 1

0.50
ระดับ 2
คะแนน 1
>/= 1%
คะแนน 3
>/= รอยละ 30
คะแนน 3
>/= รอยละ 60
คะแนน 3

ระดับ 2

คะแนน1

บรรลุ

>/= 1%

คะแนน 3

บรรลุ

>/= รอยละ 30

คะแนน 3

บรรลุ

>/= รอยละ 60

คะแนน 3

บรรลุ

2.50
1.50

ระดับ 3
คะแนน 2
>/= 1%
คะแนน 3
>/= รอยละ 30
คะแนน 3
>/= รอยละ 60
คะแนน 3

40

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

ปจจัยนําเขา
2.5,2.6,2.18
4.3,4.6
-

รวม
3
2
5

ชนิดตัวชี้วัด
กระบวนการ รวม
ผลผลิต
รวม
1.1
1
1.2
1
2.2,2.3
2 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14,2.17,2.19 7
3.1
1
4.4,4.7
2
6.3,6.4,6.5,6.6
4
4
14
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.67
1.00
1.40
ยังไมได
คุณภาพ

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

2.00
2.00
1.00
1.75
พอใช

ผลการประเมิน

ผลผลิต

รวม

0.00
1.50
0.00
2.50
1.46
ยังไมได
คุณภาพ

1.00
1.64
1.00
0.50
2.50
1.50

ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ดี
ยังไมไดคุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12 และ 2.14

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.2

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6, ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 และ ตัวชี้วัดที่ 2.17, 2.19,
2.18, 4.3 และ 4.6 3.1
4.4, 4.7, 6.3, 6.4,
6.5 และ 6.6
-

-

-
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน

ดาน
ปจจัยนําเขา

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

-

-

-

คะแนนรวม

ผลการประเมิน

1.50

1.50

ยังไมไดคุณภาพ

2.00

0.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

1.40

1.67

1.63

1.56

พอใช

-

-

-

-

-

รวม

1.40

1.75

1.46

1.50

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

พอใช

ยังไมได
คุณภาพ

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

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
ตัวชี้วัดที่ 2.18

ตัวชี้วัดดาน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10,
และ 3.1
2.11, 2.12, 2.14, 2.19,
6.5, 6.6

2. ดานกระบวนการ
ภายใน
3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3

-

ตัวชี้วัดที่ 6.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6 และ
4.6

-

ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.7 และ
6.3

-

ตัวชีว้ ัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.17

45

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

2.00

1.67

1.71

1.73

พอใช

2. ดานกระบวนการภายใน

-

2.00

1.50

1.67

พอใช

3. ดานการเงิน

1.00

-

3.00

2.00

พอใช

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

1.33

-

0.33

0.83

ยังไมได
คุณภาพ

รวม

1.40

1.75

1.46

1.50

ยังไมได
คุณภาพ

ผลการประเมิน

ยังไมไดคุณภาพ

พอใช

ยังไมไดคุณภาพ

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

