บทที่ 1
บทนํา
ชื่อหนวยงาน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
สถานที่ตั้ง
อาคาร 7 โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูและวิทยาลัยครู ในชวงแรกไดบริหารจัดการกลุมผูสอน
เปนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ตอมาไดพัฒนาเปนภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาภาษาตางประเทศ
ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดจัดระบบบริหารจัดการวิชาการแบบโปรแกรมวิชาและ
ใหยกเลิกการบริหารแบบภาควิชา ใหมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่จะบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มดําเนินการรับนักศึกษาและสอนตาม
หลักสูตรเมื่อปการศึกษา 2545 โดยมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนทั้งหมดจํานวน 40 คน ในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอน โดยทางโปรแกรมไดจัด
อาจารยที่มีความรู ประสบการณทางดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนอาจารยผูเชีย่ วชาญชาวตางประเทศ
เขาสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรอยางครบถวน เพื่อใหผลผลิตคือ บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาไดรับนักศึกษารุนที่ 2 ในปการศึกษา 2546 รุนที่ 3 ในปการศึกษา 2547 รุนที่ 4
และ 5 ในปการศึกษา 2548 และ 2549 ตามลําดับ ขณะนี้มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) สําเร็จการศึกษาแลว 1 รุน คือรุนที่ 1 (เขาศึกษาปการศึกษา 2545)
มหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งแตงตั้งใหบุคคลตอไปนีท้ ําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) คือ
1. อาจารยยงยุทธ อินทจักร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสํารวย คลายชม
กรรมการ
3. อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
กรรมการ
4. อาจารยนิภา สนสอาดจิต
กรรมการ
5. อาจารยจิรพรรณ ทองมาก
กรรมการ
6. อาจารยวัชรี พิณโรจน
กรรมการและเลขานุการ
7. อาจารยพิทยา ยาโม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 1189/2548
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ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับชาติ มีความเปนไทยและสากลอยางสมดุล มีคุณธรรม ใฝรู และเปนฐานกําลังที่สําคัญใน
การพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความวิริยะอุตสาหะ คุณธรรม จริยธรรมและซาบซึ้ง
ในคุณคาของความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชา
2. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. บริการวิชาการแกทองถิ่น
4. สงเสริมใหมรการบํารุงรักษา เผยแพรวัฒนธรรมไทย และปลูกฝงความรักและจิตสํานึกของ
ความเปนไทย

วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. ใหนักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร โยใชภาษาอังกฤษทางดานการฟง พูด อานและ
เขียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2. ใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพและการจัดการ เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ลาม มัคคุเทศก ผูแปลเอกสาร เจาหนาที่
สํานักงานและอาชีพอื่นๆ
3. ใหนักศึกษามีความรูความสามรถพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
4. ใหนักศึกษามีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

2

นโยบายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
1. บริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ใหมีคุณภาพในระดับสากล
(ปรับปรุงพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ ฯ จัดทําแผน ติดตามประเมินผล เผยแพร
ประชาสัมพันธ ประเมินหลักสูตร ติดตามผลบัณฑิต)
2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารยใหมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อใหสามารถสอนนักศึกษานานาชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฝกอบรมระยะสั้น ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น)
3. พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรรวมกับหลักสูตร
โปรแกรมวิชาและคณะอื่นๆ
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา
5. สงเสริมใหคณาจารยในหลักสูตรทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
6. ใหบริการดานวิชาการตามความตองการของหนวยงาน
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แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ)
 โครงสรางการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

กรรมการบริหาร

สังคมศึกษา
พัฒนาชุมชน

สาขาภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตร

สาขาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท

นิติศาสตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ดนตรี

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

สํานักงานคณบดี
ฝายเลขานุการ
ฝายธุรการ

ศิลปกรรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ฝายวิชาการ
ฝายการเงินและพัสดุ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ภาษาญี่ปุน

ฝายอาคารสถานที่

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรสาขา
เลขานุการ
กรรมการ
มาตรฐานที่ 1

กรรมการ
มาตรฐานที่ 2

กรรมการ
มาตรฐานที่ 3

กรรมการ
มาตรฐานที่ 4, 6

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) จัดวางระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยคํานึงถึงปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่สอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของคณะและมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ดําเนินตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
(2 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 2 ดานการเรียนการสอน (12 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา (1 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 4 ดานการวิจัย (4 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4 ตัวชี้วัด)
โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตร ดังนี้
1. อาจารยยงยุทธ อินทจักร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยสงกรานต ถุงแกว
กรรมการ
3. อาจารยวัชรี พิณโรจน
กรรมการ
4. อาจารยวรางคณา สุติน
กรรมการ
5. อาจารยพิทยา ยาโม
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 031/2548
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นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ)
หลักการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้
1. ยึดกรอบมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา เปนแนว
ในการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
2. แตงตั้งคณะกรรมการ/กรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานแตละมาตรฐาน ภายใตการ
ควบคุมดูแลประสานงานของผูประสานงานหลักสูตร ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐาน เอกสารการดําเนินงาน
3. คณะกรรมการดําเนินงานทําหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
4. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ตนรับผิดชอบ
5. คณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานรวมกัน
6. จัดทําเอกสารรายงานตนเองดานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1
จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
1
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม

5
6

หมายเหตุ รวมอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรสาขาวิชา
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บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2
จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
รวม
ขาราชการครู
1
1
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

-

4
-

-

1
-

5
-

1

2
6

-

2
3

4
10

ตารางที่ 3
จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
รวม

1
1

-

-

1
1

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
เพศ
ตําแหนง
ชาย
หญิง
รวม
-
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จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2550
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2550 จํานวน
1 วิชาเอก ไดแก วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ตารางที่ 5
จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
- 20 20 19 44 63 35 48 83 3 13 16 182
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
ตารางที่ 6
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2550 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
227,000
227,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

-

227,000

227,000

อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7
รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2550
อาคาร

อาคาร 7
อาคารภูมิราชภัฏ
อาคาร 11
รวม

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

3 หอง
4 หอง
2 หอง
9 หอง

1 หอง
1 หอง
2 หอง
4 หอง

2 หอง
2 หอง

1 หอง
1 หอง
2 หอง

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

3 ชั้น
2 ชั้น
3 ชั้น
8 ชั้น
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วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2550
วัสดุ/ครุภัณฑ
จํานวน
คอมพิวเตอร *
5 เครื่อง
เครื่องเลนเทป/ซีด*ี
2 เครื่อง
เครื่องพิมพ
2 เครื่อง
ตูเก็บเอกสาร
10 เครื่อง
โตะทํางาน พรอมเกาอี้
6 ชุด
โทรทัศน
1 เครื่อง
เครื่องฉายวิดีทัศน
1 เครื่อง
* ใชรวมกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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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 ใหสอดคล
องกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน 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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1. หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดปรัชญา
1.1.1(1) บอรดประชาสัมพันธหลักสูตรหนาหอง 713
ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการ 1.1.1(2) รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
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
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2550

1.1.3

งาน กิจกรรมและโครงการตางๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชา

1.1.4

งาน กิจกรรมและโครงการตางๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2549

1.1.5

หลักสูตรสาขาวิชามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรให
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนนําผลมา
ปรับปรุง

ประเทศไทยมีปญหาเชิงโครงสรางและระบบวิจัย
โดยรวมที่ขาดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ มาตรการ คา
เปาหมายใหครอบคลุมตัวชี้วัดคุณภาพของ สมศ., สกอ., กพร. และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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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 90 -100 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุ
รอยละ 90-100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
ณ สิ้นปการศึกษา 2550
- จํานวนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําป ทั้งหมด
= 8 ตัว
- จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย จํานวน = 8 ตัว
- รอยละของการบรรลุความสําเร็จ
= 8 x 100 = 100 %
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หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1.2.1 (1) แผนงานการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2550

1.2.1 (2) งาน กิจกรรมและโครงการตางๆ ของ
หลักสูตรสาขาวิชา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรสาขาวิชามีการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ
ตางๆ ครบตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา
ในบางตัวชี้วดั ยังไมสามารถทําไดสําเร็จ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําการวิเคราะหในตัวชี้วัดที่ยังทําไมสําเร็จวาเกิดจากอะไร และใหมีการสงเสริม หรือจัด
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทําใหสําเร็จในปตอไป
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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.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง 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
- เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ
3. มีการจัดทําสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร
2.2.3

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เลมหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ) : คําอธิบายรายวิชา
แผนการสอนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ
สื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร รายวิชา
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4. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและ
หลากหลาย

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของผูเรียน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
7. มีระบบการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2, ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 2
2.2.4 (1) แผนการสอนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ
2.2.4 (2) สื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2, ภาษาอังกฤษ
2.2.5
แผนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
2.2.6
2.2.7

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
อาจารยผูสอน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
อาจารยผูสอน (อาจารยนําผลประเมินไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง)

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

มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ขาดผลงานวิจัยของอาจารยที่เปนการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนในทุกรายวิชา
2. สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่ง
บุคคล 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 5 : คะแนน 3
ระดับ 1 : คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 5 : คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ มา
ชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เลขที่
2.3.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
หนังสือเชิญและรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร

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

มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ มาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ยังไมมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน เขามามีสวนรวม
ในการเรียนการสอน
สรางเครือขายกับบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวของ
งบประมาณในการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดหาผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน มามีสวนรวมในการเรียนการสอน
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ 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

รอยละ 1-19 : คะแนน 1
รอยละ 17 : คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 20-29 : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร จบการศึกษา
- ระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน
- ระดับปริญญาโทจํานวน 4 คน
- ระดับปริญญาตรีจํานวน 1 คน

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

2.5.1

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

มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
มีอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน จาก
6 คน
มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนอาจารยใหศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
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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

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

รอยละ 1-39 คะแนน 1
รอยละ 17 คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 1-39 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร ที่ดํารงตําแหนงผูชวย 2.6.1
ศาสตราจารยจํานวน 1 คน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร (ในเลม
หลักสูตร)
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 1
คน จาก 6 คน
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนอาจารยใหทําผลงานทาง
วิชาการ โดยกําหนดเปนภาระงานที่สามารถเบิก
คาตอบแทนได
อาจารยมีภาระงานสอนมาก

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

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

เลขที่
2.9.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลพื้นฐานและภาวะการมีการทําของบัณฑิต

บัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ 80
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
าเกณฑ กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

รอยละ 100 : คะแนน 3
รอยละ 75-99 : คะแนน 2
ไมบรรลุ
รอยละ 100 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจ 2.10.1 ขอมูลพื้นฐานและภาวะการมีการทําของ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
บัณฑิต
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปน
ไปตามเกณฑ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตอยางตอเนื่อง

24

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

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่ มากกวาหรือเทากับ
3.50 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
ยังไมมีการดําเนินการระดับหลักสูตร

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

-

-

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

ยังไมมีการดําเนินการระดับหลักสูตร
ยังไมมีการดําเนินการระดับหลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางระดับหลักสูตร
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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
รอยละ 1.67 : คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
จํานวนนักศึกษาเกาและใหมจํานวน 4 คน จาก
240 คน ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ

เลขที่
2.12.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีจํานวนนักศึกษาเกาและใหมจํานวน 4 คน ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมระดับประเทศ
มากขึ้น
งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
มีบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา

เลขที่
2.14.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
ขอมูลบัณฑิตและภาวะการมีงานทํา

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

มีบัณฑิตที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการแนะแนวอาชีพใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
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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

มากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
ยังไมมีการดําเนินการ

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

-

-

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

ยังไมมีการดําเนินการ
ยังไมมีการดําเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สรางแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร

29

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
ไมบรรลุ
รอยละ 1 - รอยละ 50: คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
ไมมีอาจารยที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
มาประยุกตใชในการเรียนสอน ประกอบดวย Elearning, E-book โปรแกรมชวยสอน ฯลฯ

เลขที่
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-

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
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายวิชา
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
(มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ 1 - รอยละ 75 : คะแนน 1
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
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยในหลักสูตรมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อยางนอย 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

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

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ 3.1.1 (1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประจําคณะฯ
ตอการเรียนรูของนักศึกษา
3.1.1 (2) หองสมุดประจําคณะฯ
3.1.1 (3) หองปฏิบัติการภาษา
2. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ 3.1.2
หองเรียน
ชีวิตของนักศึกษา
3. มีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
3.1.3
คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและตารางการเขาพบที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2550
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4. มีการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
5. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.1.4 (1) เวบไซตและเวบบอรดของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
3.1.4 (2) บอรดประชาสัมพันธหนาหองหลักสูตรฯ
3.1.5
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานกายภาพ การใหคําปรึกษา
การใหบริการขอมูลขาวสาร ตลอดจน มีโครงการใน
การพัฒนาประสบการณทางดานวิชาชีพ
ไมมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 ดาน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
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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

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 1 คน ไดรับทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและ สกอ.

เลขที่
4.3.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุนโครงการ Window II และทุนจาก
มหาวิทยาลัย

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

อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชามีศักยภาพในการทําวิจัย
อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชามีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ ABC-PUS : ชื่อโครงการ การทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยความรวมมือของชุมชนบาน
นานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต
อจํานวนอาจารยประจํา (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
รอยละ 1 – รอยละ 19 : คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 20 – รอยละ 29: คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยทํางานวิจัย 1 คน แตยังไมไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร

เลขที่
4.4.1

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุนโครงการ Window II และทุนจาก
มหาวิทยาลัย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชามีศักยภาพในการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรค
งานวิจัยของหลักสูตรสาขาวิชายังไมมีการตีพิมพและ
เผยแพร
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทํา
ผลงานวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ ABC-PUS : ชื่อโครงการ การทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยความรวมมือของชุมชนบาน
นานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา (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

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

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

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารย 1 คน ทําวิจัย 2 เรื่อง และไดเสนอขอทุน
จากมหาวิทยาลัยและ สกว.

เลขที่
4.6.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุนโครงการ Window II และทุนจาก
มหาวิทยาลัย

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

อาจารยมีศักยภาพในการทํางานวิจัย
อาจารยสอนมากไมมีเวลาในการทําผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ ABC-PUS : ชื่อโครงการ การทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยความรวมมือของชุมชนบาน
นานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด (มรอ.)

ตัวชี้วัดที่ 4.7
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
รอยละ 1 - รอยละ 19 : คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 20 – รอยละ 29 : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารย 1 คน ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ไดรับทุนจาก สกว.

เลขที่
4.7.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุนโครงการ Window II

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

อาจารยมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยควบคูกับ
งานสอน
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ ABC-PUS : ชื่อโครงการ การทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยความรวมมือของชุมชนบาน
นานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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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 ดาน
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

ระดับ 3 : คะแนน 2
ระดับ 3 : คะแนน 2
บรรลุ
ระดับ 4 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปและ
วัฒนธรรม 1 โครงการ คือโครงการ URU
International Day
2.หลักสูตรสาขาวิชาฯ มีการดําเนินงานตามแผน
หรือโครงการที่กําหนด

เลขที่
6.3.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการ URU International Day

6.3.2

แผนการดําเนินงานหลักสูตรฯ
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3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่น

6.3.3

โครงการ URU International Day

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

อาจารยและนักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ที่เอื้อตอการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
มีความจํากัดในแงของงบประมาณ
นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
มีความจํากัดในแงของงบประมาณและระยะเอวลาใน
การดําเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ URU International Day
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น
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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
โครงการ URU International Day โดยหลักสูตรใช 6.4.1 (1) แผนการดําเนินงานหลักสูตรสาขาวิชา
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 43,200
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ประจําป
บาท จากงบประมาณในการดําเนินการของ
งบประมาณ 2550
หลักสูตรสาขาวิชา 227,000 บาท คิดเปนรอยละ
6.4.1 (2) สรุปโครงการ URU International Day
19.03
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานมาก
กิจกรรมที่ดําเนินการมาก ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
มากกวางบประมาณที่ตั้งไว
นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เวลาในการดําเนินกิจกรรมนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ URU International Day
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 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 15 – รอยละ 29 : คะแนน 2
รอยละ 1 – รอยละ 14 : คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 15 – รอยละ 29 : คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม 1
โครงการ คือโครงการ URU International Day คิด
เปนรอยละ 12.5

เลขที่
6.5.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการ URU International Day
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกป
นักศึกษามีกิจกรรมอื่นที่ตองเขารวมมาก จึงไมมีเวลา
ฝกซอมกิจกรรมที่จะนําเสนออยางเพียงพอ
นักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมและตระหนักถึง
คุณคาของศิลปและวัฒนธรรมไทยที่ควรคาแกการ
อนุรักษ
เวลาในการดําเนินกิจกรรมมีนอยมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการ URU International Day
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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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 : คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 : คะแนน 3
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 : คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 6.6.1 (1) โครงการ URU International Day
URU International Day ตอจํานวนโครงการใน
6.6.2 (2) รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา คิดเปนรอยละ
95
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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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

บรรลุ / ไมบรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3

ระดับ 5

คะแนน 2

ไมบรรลุ

ระดับ 7
คะแนน 3

รอยละ 90-100

รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 90-100

คะแนน 3
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

คะแนน 3
คะแนน 2.50

ขอ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 1-39
คะแนน 1
> / = รอยละ 80

คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
> / = รอยละ
0.030

ขอ 7

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 1

คะแนน 1

ไมบรรลุ

รอยละ 17

คะแนน 1

บรรลุ

รอยละ 17

คะแนน 1

ไมบรรลุ

> / = รอยละ 80

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 75-99

คะแนน 2

ไมบรรลุ

-

-

-

รอยละ 1.67

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17

> / = รอยละ 80

คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
> หรือ = 3.50
คะแนน3
> / = รอยละ
0.030

คะแนน 3

> / = รอยละ 80 > / = รอยละ 80

คะแนน 3
-

ขอ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
รอยละ 20-29
คะแนน 2
รอยละ 1-39
คะแนน 1

คะแนน 3

บรรลุ

> / = รอยละ 80

คะแนน 3
-

-

-

> / = 3.50
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ตัวชี้วัดที่ 2.18
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
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

รอยละ 1-50
คะแนน 1
รอยละ 1-75
คะแนน 1

-

-

ไมบรรลุ

-

-

ไมบรรลุ

รอยละ 1-50
คะแนน 1
รอยละ 1-50
คะแนน 1

คะแนน 2.13
ระดับ 8
คะแนน 3

ระดับ 6

คะแนน 1

ไมบรรลุ

ระดับ 8
คะแนน 3

คะแนน 1

บรรลุ

คะแนน1

บรรลุ

คะแนน 1

บรรลุ

คะแนน 1

บรรลุ

20,001 –
29,999
คะแนน 2
รอยละ 20-29
คะแนน 2
รอยละ 31-41
คะแนน 2
รอยละ 20-29
คะแนน 2

คะแนน 1.00
อยูระหวาง 1- อยูระหวาง 120,000
20,000
คะแนน 1
รอยละ 1-19 รอยละ 1-19
คะแนน 1
รอยละ 1-30 รอยละ 1-30
คะแนน 1
รอยละ 1-19 รอยละ 1-19
คะแนน 1

คะแนน 1.00
ระดับ 3
ระดับ 3
คะแนน 2
>/= 1%
>/= 1%
คะแนน 3
รอยละ 15-29 รอยละ 1-14
คะแนน 2
>/= รอยละ 60 >/= รอยละ 60
คะแนน 3

คะแนน 2

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 1

ไมบรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 4
คะแนน 3
>/= 1%
คะแนน 3
รอยละ 15-29
คะแนน 2
>/= รอยละ 60
คะแนน 3

คะแนน 2.25
คะแนน 1.89
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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

กระบวนการ

1.00
1.00

2.00
2.00
1.00
-

1.00
ยังไมได
คุณภาพ

1.75
พอใช

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

ผลผลิต

3.00
2.75
1.00
2.25
2.27
ดี

ผลการประเมิน
รวม

2.50
2.13
1.00
1.00
2.25
1.89

หมายเหตุ

ดี
ดี
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ดี
พอใช

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชีว้ ัดดาน
กระบวนการ
-

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 และ 2.14

ตัวชี้วัดที่ 1.2

ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3 และ ตัวชี้วัดที่ 2.17, 2.19,
2.6, 2.18, 4.3 และ 3.1
4.4, 4.7, 6.3, 6.4,
4.6
6.5, 6.6
-
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ดาน
ปจจัยนําเขา
(5)

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ
(4)
(14)

คะแนนรวม
(23)

ผลการประเมิน

2.75

2.75

ดีมาก

2.00

3.00

2.50

ดี

1.00

1.67

1.83

1.54

พอใช

รวม

1.00

1.75

2.27

1.89

พอใช

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

พอใช

ดี

มาตรฐาน

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(5)
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา (17)
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา (2)
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา (15)
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ (0)

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
ตัวชี้วัดดาน
จัดการ
ปจจัย นําเขา
1. ดานนักศึกษาและ
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ผูมีสวนไดสวนเสีย (12)

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2,
2.3, 3.1

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.14, 2.19, 6.5, 6.6

2. ดานกระบวนการ
ภายใน (3)
3. ดานการเงิน (2)
4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม
(6)

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.17

ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6, 4.6

ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.7, 6.3
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (12)
2. ดานกระบวนการภายใน
(3)

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

0.00

1.67

2.50

2.22

ดี

2.00

3.00

2.50

ดี

3. ดานการเงิน (2)

1.00

3.00

2.00

พอใช

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

1.00

1.33

1.17

ยังไมได
คุณภาพ

1.89

พอใช

รวม

1.00

1.75

2.27

ผลการประเมิน

ยังไมไดคุณภาพ

พอใช

ดี

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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