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รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศาสตร
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2550
( มิถุนายน 2550 – ตุลาคม 2551 )
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คํานํา
สาขาดุริยางคศาสตร โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ฉบับนี้ โดยมีการประเมินตนเองในมาตรฐาน
4 มาตรฐานของสํานักคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ซึ่งการจัดทํารายงานดังกลาว
ไดรับความรวมมือจากคณาจารยในสาขาวิชา ในการใหขอมูลป การศึกษา 2550 ผลการประเมินตนเองจะ
เปนขอมูลเพื่อใชประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัยตอไป
ขาพเจาขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสาขาและคณาจารยทุกทานที่ใหความรวมมือในการขอมูล
และการจัดทํารายงานประเมินตนเองในครั้งนี้

( ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศาสตร
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
12 มีนาคม 2551
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สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
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นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวนนักศึกษาสาขาวิชา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3

คณะผูจัดทํา

สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินตนเอง
รายการหลักฐานอางอิง
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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติสาขาดนตรี
สาขาวิชาดนตรี เดิมบริหารวิชาการในรูปแบบสวนราชการ เรียกวา ภาควิชา ตามพระราช-บัญญัติ
วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในชวงแรกรับผิดชอบวิชาพื้นฐานดนตรี
ทั่วไปและวิชาเลือกเสรีไดแก ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังคีตนิยม เปนตน ตอมาในป 2529
ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ป) ขึ้นเปนครั้งแรก ตาม
นโยบายสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมอบใหกรมการฝกครูไปทดลองเปดสอน เพื่อมุงหวังนักดนตรีมืออาชีพ
ออกสูตลาดแรงงาน แตปญหาสําคัญของหลักสูตรนี้ คือ ผูเรียนจบออกไปสวนใหญระดับความรูและทักษะ
ฝมือไมสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะผูที่เรียนจบจากวิทยาลัยครูนอกเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากผูสมัครเขาเรียนดังที่กลาว สวนมากมีพื้นฐานความรูทางดนตรีนอยมาก และใชเวลาเรียนเพียง 2 ป
ความรู แ ละทั ก ษะฝ มื อ จึ ง ไม ส ามารถไปต อ สู กั บ ตลาดแรงงานได ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย ครู (ส ว นใหญ ใ น
กรุงเทพมหานคร) ที่มีความพรอมในทุกดานและมีศักยภาพสูงจึงตองเปดหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
คบ. 2 ปหลังขึ้น เพื่อรองรับผูที่จนอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ปหลัง) ที่ตองการศึกษาตอ
รวมทั้งผูที่จบจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถดวย นอกจากนี้ยังมีผูที่จบอนุปริญญาสาขานี้อีกจํานวนไมนอยที ่ไป
ศึก ษาตอสาขาอื่น ๆ เพื่อใหจบปริญญาตรี ทําใหประเทศชาติประสบปญหาดานทรัพยากรมนุษยที่ไม มี
ศักยภาพ หรือไมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก การวางรากฐานการศึกษาในอดีตที่ขาดการ
วิจัยของไทยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศตองดอยพัฒนามาเปนระยะเวลายาวนาน
ป 2538 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป (คบ. 4 ป) สาขาดนตรี
ศึกษาแบบกวาง คือ เรียนทั้งรายวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล ในปริมาณหนวยกิตจํานวนใกลเคียงกันและ
ตองเรียนวิชาชีพครูประกอบไปดวย รวมจํานวนหนว ยกิตตลอดหลักสูต ร ไมต่ํากวา 140 หนวยกิต แต
เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผูสอนและวัสดุอุปกรณดนตรี ภาควิชาจึง ไมสามารถเปดรับนักศึกษาทุก ป
ติดตอกันได จําเปนตองสรรหาบุคลากรผูมีความรูความสามารถทางดนตรีไทยและดนตรีสากล ทั้งจากทองถิ่น
และจากภายนอกเพื่อเชิญเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษชวยสอนทุกภาคเรียน การขออัตรากําลังในสวนที่ขาด
แคลนไดกระทํามาโดยตลอด แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากนโบายลดอัตรากําลังบรรจุของรัฐบาลตามระบบ
การปฏิรูปการศึกษา
ป 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดทดลองบริหารวิชาการภายในจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชาเปน
แหลงแรก โดยมุงหวังในเกิดความคลองตัวในการบริหารวิชาการ บุคลากร และตองการบริหารจัดการใน
ดานการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเนนคุณภาพผลงานเปนสําคัญ
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นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ภาควิชาดนตรีซึ่งเปนสวนราชการที่มีผลกระทบโดยตรงในเรื่อง
วัสดุครุภัณฑ จึงเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิชาการจากภาควิชาดนตรีมาเปนโปรแกรมวิชาดนตรีดวย ตอมา
ในป 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศการแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ กําหนดใหมี
สวนราชการเปนคณะ 4 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ใหมีหนวยงานหลักในคณะ เพียงหนวยงานเดียว
คือ สํานักงานเลขาคณะบริหารงานคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะมีคณะเปนประธานคณะกรรมการ
และใหโปรแกรมวิชาบริหารวิชาการเทานั้น
ปรัชญาสาขาดนตรี
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนครูสอนวิชาดนตรีและเปนผูประกอบวิชาชีพทางดนตรีที่มีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพทางดานดนตรีตลอดจนเปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
วิสัยทัศนสาขาดนตรี
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะการสอนดนตรี มีจิตสํานึกตอสวนรวม มีความคิด
สรางสรรคสามารถนําเทคโนโลยีทางดานดนตรีและดานอื่น ๆ มาประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาสังคมและ
รูเทาทัน โลกาภิวัตน มีการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจสาขาดนตรี
1. ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิต บัณฑิตสาขาดนตรีศึกษาโดยมุงตอบสนองความ
ตองการของสังคมและทองถิ่น
2. การวิจัยผลิตผลงานวิจัยทางดานดนตรีศึกษาเพื่อสรางองคความรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาศาสตรเฉพาะนําไปสูการพัฒนาสังคมและทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการดานดนตรีแกชุมชนและสังคม
4. ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีดานดนตรีใหแกสังคมและทองถิ่น
วัตถุประสงคสาขาดนตรี
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีใหเปนผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทฤษฏีและปฏิบัติดนตรี
ตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีใหมีความเชี่ยวชาญดานดนตรีเพื่อเปนนักดนตรีมืออาชีพได
3. เพื่อเปนศูนยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดนตรี สําหรับครูผูสอนวิชาดนตรี
และบุคคลทั่วไปในทองถิ่น
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4. เพื่อการวิจัยองคความรูเกี่ยวกับดนตรีและศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาองคความรูตาง ๆ และการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่ออนุรักษสงเสริม เผยแพร พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
ยุทธศาสตรสาขาดนตรี
1. พัฒ นากระบวนการจัด การเรี ยนการสอนด านดนตรี โดยใช เทคโนโลยีส มัย ใหม เพื่ อเป น
ประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโปรแกรมวิชาดนตรี เพื่ออนุรักษ เผยแพร พัฒนาและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
3. สงเสริมและสนับสนุน ใหอาจารยและนัก ศึก ษาทําการวิจัยที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของทองถิ่น
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการทางดานดนตรีแกทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
5. ผลักดันเพื่อเปนศูนยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดานดนตรี โดยนําเอาองค
ความรูที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น
6. พัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา ไปสูระบบการ
ประกันคุณภาพของคณะและสถาบัน
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โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

การพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรี

โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานสาขาดนตรี
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา / นักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก

- คูมือประกันคุณภาพหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา
ไปสูการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีแผน / โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
3. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550
บุคลากร
จํานวน (คน)
ขาราชการครู
2
อาจารยประจําตามสัญญา
6
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจําอาคาร
1
พนักงานตามสัญญา
รวม
9
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
คุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ขาราชการครู
2
อาจารยประจําตามสัญญา
1
5
พนักงานขาราชการ
-

รวม
2
6
-

11
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

-

3

-

5
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ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2550 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน) ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร
- - - 2 1 3
แขนงดนตรีไทย - 1 1
แขนงดนตรีสากล 17 - 17 9 1 10 10 - 10 13 - 13
17 1 18
9 1 10
10 10
13 1 16
รวม
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
ตารางที่ 4 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2551 สาขาดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
13,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

-

13,000

ชั้นปที่ 5(คน)
รวม
ช. ญ. รวม
-

-

-

4

-

-

-

50

-

-

-

54

รวมทั้งสิ้น
13,000
-
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 5 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2548
อาคาร

ดนตรี - นาฏศิลป

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

3

13

2

1

สํานักงาน

จํานวน
ชั้น

-

2

วัสดุ/ครุภัณฑ

ตารางที่ 6 รายละเอียดวัสดุ / ครุภัณฑของสาขาดนตรี
ครุภัณฑ
1. เกาอี้ทํางาน
2. เครื่องคอมพิวเตอร
3. โตะคอมพิวเตอร
4. เครื่องปริ้นเตอร
5. โทรทัศนสี 20 นิ้ว National
6. โทรทัศนสี 20 นิ้ว Panasonic
7. โทรทัศนสี 16 นิ้ว Sharp
8. วีดีโอ Panasonic
9. วีดีโอ National
10. เครื่องบันทึกเสียงระบบ ดิจิตอล 8 แท็ค
11. เครื่องเลนเทป ชุดใหญ Sony
12. เครือ่ งเทป Sony
13. เครื่องเลนเทป
14. ตูเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกแบบวางตอกัน
15. ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
16. ตูชั้นวางหนังสือ
17. ตูเหล็กใหญ เก็บเอกสาร
18. ตูไม เก็บอุปกรณดนตรีไทย
19. ตูใสชุดนักดนตรี
ครุภัณฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา2548
จํานวน
หมายเหตุ
8 ตัว
8 เครื่อง
8 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
4 ตู
5 ตู
1 ตู
3 ตู
1 ตู
จํานวน
หมายเหตุ
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20. เครื่องดนตรีไทย
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
ฆองมอญวงใหญ
ฆองมอญวงเล็ก
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุมเหล็ก
ซอดวง
ซออู
จะเข
ขิมสาย
ซอสามสาย
ขลุยเพียงออ
ขลุย หลีบ
กลองทัด
กลองแขก
กลองมลายู
โทนลําตัด
โทนมโหรี
รํามะนา
โทนชาตรี
ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ
กลองสองหนา
กลองเปงมาง / คอก
ฆองโหมงมอญ / กระจังโหมง
ฉิ่ง

รางทอง 2,รางไม 2
รางทอง 2,รางไม 2
2 วง
1 วง
2 วง
2 วง
2 ราง
2 ราง
8 คัน
8 คัน
5 ตัว
3 ตัว
4 คัน
5 เลา
2 เลา
2 คู
2 คู
1 คู
1 ใบ
6 ใบ
5 ใบ
1 คู
2 ลูก
1 ลูก
1 ใบ
7 ใบ / 1 คอก
3 ใบ / 1 คอก
4 คู
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ครุภัณฑ
ฉาบเล็ก
ฉาบใหญ
กรับไม
กรับพวง
21. เครื่องดนตรีสากล
เปยโน
อิเล็กโทน
คียบอรดไฟฟา
กีตารโฟลคซอง
กีตารคลาสสิก
กีตารไฟฟา
กีตารเบส
กลองชุด
กลองทอม
กลองใหญ
กลองสแนรดรัม
ไวโอลิน
วิโอลา
เชลโล
ดับเบิล้ เบส
แซกโซโฟนอัลโต
แซกโซโฟนเทเนอร
ทรัมเปต
ทรัมโบน
คลาริเนต
ฟลุต
ปคโคโล
ตูแอมปกีตาร
ตูแอมปกีตารเบส

จํานวน
2
1
3
3

คู
คู
คู
คู

3 หลัง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 ตัว
6 ตัว
3 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 คู
2 คู
4 ตัว
18 ตัว
10 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
5 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
4 ตู
2 ตู

หมายเหตุ
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ครุภัณฑ
ตูแอมป
เครื่องคียบอรด
ตูลําโพงเสียงเบส
ตูลําโพงเสียงกลาง
ตูลําโพงเสียงแหลม (วอยด)
เครื่องมิกซเสียง
ไมโครโฟน (ไมลลอย)
ไมโครโฟนสาย
22. เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน
โปงลาง
แคน
โหวด
พิณอีสาน
23. เครื่องดนตรีลานนา
สะลอ
ซึง
ปจุม
กลองเตงติง
24. เครื่องปรับอากาศ
25. เครื่องสํารองไฟ
26. เครื่องทําความเย็นน้ําดื่ม

จํานวน
2 ตู
3 ตัว
2 ตู
2 ตู
2 ตู
2 เครื่อง
1 คู
6 ตัว
2 ราง
4 เลา
2 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

หมายเหตุ
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานตัวชี้วัด ระดับ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
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 แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน อยางต
อเนื่อง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 2
ยังไมบรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. หลักสูตรสาขาวิชา มีการกําหนดปรัชญา
1.1.1(1)
ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการ
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
1.1.1(2)
1.1.1(3)

เว็บไซต www.uru.ac.th ของมหาวิทยาลัยและ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
http://human.uru.ac.th/index.php
รายงานประจําป 2550
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549

2. มีการสํารวจความคิดเห็นแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย 15 ป และมีการจัดประชุมทําแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ

รายงานความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาของ
คณะวิชาที่นําเสนอ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ (2550 – 2564)
รายงานการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
เสนอใหกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และนําเสนอตอมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

1.1.2(1)

1.1.2(2)

3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
1.1.3(1)
ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จและกลยุทธหลักในแตเปาประสงค
4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม 1.1.4(1)
แผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน
5. มีการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม 1.1.5(1)
แผนปฏิบัติราชการตอสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
มหาวิทยาลัย
1.1.5(2)

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2550, 6/2550 และ 12 /2550
รายงานการประชุมกรรมมหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2550, 6/2550 และ 12/2550
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการเผยแพรให
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
-ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุ
บันและแนวโนมในอนาคต
.- มีกรอบนโยบายในการสนับสนุน สงเสริมตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา
-.มีความจําเปนใน สังคมชุมชนและทองถิ่น
-ประเทศไทยมีปญหาเชิงโครงสรางและระบบวิจัย
โดยรวมที่ขาดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ มาตรการ คา
เปาหมายใหครอบคลุมตัวชี้วัดคุณภาพของ สมศ., สกอ., กพร. และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยผสมผสานในลักษณะการบูรณาการและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนในทองถิ่น
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
= 7x100 =100
7

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 (คะแนน 2)
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 (คะแนน 2)
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89(คะแนน 2)
ยังไมบรรลุ
รอยละ 95 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรสาขาดนตรี มีการจัดทําแผนการ 1.2.1(1) แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่มีรายงาน
2550
ตัวชี้วัดแตละเปาหมายครอบคลุมประเด็น
ตางๆดังนี้
1.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (4 ตัวชี้วัด) 1.2.1(2) รายงานผลจากการประเมินประจําป 2550
1.2 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค 1.2.1(3) - งานวิจัย (อ.วัชระ แตงเทศ)
(1 ตัวชี้วัด)
1.3 การใหบริการแกชุมชน (1 ตัวชี้วัด)
1.2.1(4) - การใหบริการวิชาการดานการแสดงและ
กรรมการ
1.4 การอนุรักษและทํานุศิลปวัฒนธรรม
1.2.1(4) -การแสดงดนตรีไทยงานเทศนมหาชาติ
(1 ตัวชี้วัด)
- ดนตรีไทยอุดมศึกษา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

-หลักสูตรสาขาวิชา , คณะวิชาฯ , มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถมีแผนปฏิบัติราชการประจําป
และมีตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละเปาประสงค
อยางชัดเจน อีกทั้งมีการติดตามการปฏิบัติ
ราชการอยางตอเนื่อง
-ในบางตัวชี้วัดยังไมสามารถทําไดสําเร็จ
-ดัชนีชี้วัดสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงได
บริบทของการบรรลุเปาหมายแตละหลักสูตร
ตางกัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําการวิเคราะหในตัวชี้วัดที่ยังทําไมสําเร็จวาเกิดจากอะไร และใหมีการสงเสริม หรือจัด
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทําใหสําเร็จในปตอไป
2. พัฒนาดัชนีชี้วัดใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ จัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ อิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรสาขาวิชามีการจัดประชุม
คณาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
อธิบายวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หลักสูตรสาขาวิชา
2. จัดทําแผนการสอนประจํารายวิชา
3. จัดใหมีสื่อแผนใส เทป VCD
ประกอบการสอน
4. มีการประเมินความพึ่งพอใจจาก
นักศึกษา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.2)1 -แฟมการประชุม
(2.2)2 -เอกสารหลักสูตร วัตถุประสงคและ
เปาหมาย
(2.2)3
(2.2)4

- แผนการสอนประจํารายวิชาตางๆ
- แผนใส เทป VCD เครื่องดนตรี

(2.2)5

- ผลการประเมินอาจารย

- หลักสูตรสาขาวิชา จัดทําแผนการสอน
ประกอบรายวิชาทุกวิชา
-การสอนทฤษฎีและปฎิบัติดนตรีสามารถปรับ
วิธีการสอนเปลี่ยนแปลงเนนกิจกรรมหรือ
กระบวนการสอนไดงาย
- สื่อดานสารสนเทศมีนอย
- มหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯมีแผนกรอบการ
เขียนและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
- รูปแบบแผนโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กรอบนโยบายมหาวิทยาลัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหนักศึกษาไดนําเสนอโครงการจัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา
2. เพิ่มการจัดหาแหลงศึกษาคนควาเฉพาะทาง
3. พัฒนาสื่อดานเทคโนโลยีในการสอนใหมากขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติไดจริง
โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ รวม
มือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก ผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 4 คะแนน 2
ระดับ 4 คะแนน 2
ระดับ 4 คะแนน 2
ยังไมบรรลุ
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. ไดจัดตั้งทําเครือขายผูรูในชุมชนมีการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.3)1 -มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากการวิพาทย
หลักสูตรไดมสี วนรวมในการนําเสนอ
เชน คุณ กิตชัย สองเนตร
(2.3)2 -หนังสือคําสั่ง การขอความอนุเคราะห
และความรวมมือการเขารวมกิจกรรม

2. มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ในการเสริมสรางประสบการณทาง
วิชาชีพ
3. ไดสอบถามจากผูรูในการจัดกิจกรรมและ (2.3)3
มีหนังสือขอบคุณ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-หนังสือขอบคุณในความรวมมือ

-หลักสูตรสาขามีความพรอมดานการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
- บุคลากรและวัสดุครุภัณฑมีจํานวนจํากัด
-ภาระงานมากเกินไป
- เปนกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยที่ตองปฎิบัติ
- ขาดความเขาใจในลักษณะรูปแบบของ
กิจกรรมที่มีความสอดคลองกับการปฏิบัติ
- เนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับความเปน
พลวัต

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดนําเสนอผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิเพิ่มใหครบคลุมรายวิชาการเรียนการสอน
2. มุงจัดทําการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงใหชัดเจนมากขึ้น
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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
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
รอยละ 20-29 และ
เทากับรอยละ 30 และ
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
นอยกวารอยละ 5 หรือ
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. เรงพัฒนาอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชา (2.5) 1 - แผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับสัดสวนที่กําหนดไว
สาขาวิชาและของคณะวิชาฯ
- ปริญญาเอก 2 คน
(2.5) 2 - การบันทึกเพื่อศึกษาเรียนตอของ
- ปริญญาโท 2 คน
คณาจารยหลักสูตรสาขาวิชา
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
1.1.3 -รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีการ
งบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและกลยุทธหลัก
อุตรดิตถ
ในแตเปาประสงค
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

-มหาวิทยาลัยและคณะวิชาฯไดจัดทําแผนการ
พัฒนามียุทธศาสตรและกลยุทธในกรอบ
โครงสรางของหนวยงาน
-งบประมาณภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด
- ขาดบุคลากรสอนแทนที่มีคุณภาพเมื่อไปศึกษา
-หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบ
นโยบายใหสถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
-ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง
เพียงพอ
- กฎระเบียบ ขอบังคับไมชัดเจนของภาครัฐ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในหลักสูตรไดศึกษาตรงตามสาขาวิชาและสอดคลองกับสัดสวน
และเกณฑที่กําหนดไว
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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

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. อยูระหวาง รอยละ10
(ระดับ 1 คะแนน 1)
เทาเดิม
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. อยูระหวาง รอยละ10
(ระดับ 1 คะแนน 1)
ไมบรรลุ
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. อยูระหวาง รอยละ10
(ระดับ 2 คะแนน 2)
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ผลการดําเนินงาน
1. เรงพัฒนาการเขียนเอกสารตําราและ
งานวิจัย

2. ฝกการเขียนและการคนควา เอกสาร
ประกอบการสอน ตํารา งานวิจัย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.6)1 - หนังสือแจงภาระงานจากคณะมนุษย
ศาสตรฯ
- หนังสือเชิญเขารวมการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ
(2.6)2 - คําสั่งจากมหาวิทยาลัยในการกําหนด
เกณฑการเพิ่มภาระงานสอน

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปทุกป ซึง่ มีการกําหนดตัวชี้วัดและ
แนวทาง
- มหาวิทยาลัยมีกลยุทธหลักในแผนการพัฒนา
โครงสรางงาน
- ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
- ภาระงานสอนมีปริมาณมาก
- หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบ
นโยบายใหสถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
- ขาดอัตรากําลังทดแทนเมื่อขอลดภาระงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาใหจัดทําเอกสารตําราเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
2. ลดจํานวนภาระงานใหนอยลง
3. เสนอขออัตรากําลังเพิ่ม
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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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

- NA
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 / (คะแนน 3)
- ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา
-NA
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 / (คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- ความตองการของสถานการศึกษาและแหลงการใหบริการมี
ความตองการสูง
-นักศึกษาที่จบตองมีคุณภาพ
-นักศึกษามีงานทําในระหวางเรียน
-ปริมาณการผลิตไมเพียงพอ
-นักศึกษาจบไมพรอมกันทุกคน
- หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความตองการสูงและขาดบุคลากร
- งบประมาณในการจางมีระยะสั้น- กลาง ตามงบประมาณที่
จัดสรร (ทําใหขาดความตอเนื่องหรือไมมั่นคง)
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเท
ากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

- NA
รอยละ 75 ไดรับเงินเดือนเทากับ(คะแนน 2)
-NA
-ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา
ไมบรรลุ
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือน(คะแนน 2)

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- มีกรอบโครงสรางการจางงานจากองคกร
-มีงบประมาณในการดําเนินการ
- ความตองการสูง
-การจางงานในแตละสถานที่มีความแตกตางกัน
ขึ้นกับขนาดและโครงสรางองคกรและ
งบประมาณ
- มีเกณฑและขอกําหนดอัตราเงินเดือน แผน
รองรับจากหนวยงานภาครัฐ
- มีแหลงใหเลือกงานมาก
-สถาน/แหลงการจางมีสมรรถนะการเงิน
แตกตางกัน
-งบประมาณไมเพียงพอตอจัดสรร
- ภาวะเศรษฐกิจในสังคมไมคงที่

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 / สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

NA
ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา
-ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.50 (คะแนน 3 )
NA ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา
บรรลุ
-ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ
3.50 (คะแนน 3 )

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

-ไดรับการประเมินจากผูบังคับบัญชาในสถานที่
ฝกประสบการณวิชาชีพ
- มีเครือขายทางการศึกษา
- การประเมินในบางแหงยังไมชัดเจน
- ระยะทางในการเดินทางดานเก็บขอมูล
- เปนสาขาวิชาที่ทุกหนวยงานและสถานบริการ
ใหการยอมรับ
- เปาหมายการจางมีความแตกตางกัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําพัฒนา เอกสาร และแบบสัมภาษณใหครอบคลุม
2. ติดตอประสานงาน สื่อสารกับเจาของผูวาจางในแตละแหงอยางใกลชิด
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ. 1.5 / ก.พ.ร. 4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการสนับสนุนสงเสริมในนักศึกษาเขา (2.12)1 - เอกสารรูปภาพ หนังสือเรียนเชิญ เกียรติ
รวมกิจกรรมในทุกดานเชน เขารวมการแขง
บัตร
ดนตรี
2. นักศึกษาศิษยเกาเขารับทุนพระราชทาน (2.12)2 -เอกสารรูปถาย
จากสมเด็จพระเทพฯ
-วารสารคณะวิชาฯ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-มีแผนและกรอบกลยุทธของหลักสูตรสาขาวิชา
ในการเขารวมกิจกรรม
- มีขั้นตอนการคัดเลือกที่ไมชัดเจน
-หนวยงานดานวัฒนธรรมในความสําคัญใน
กิจกรรม
- งบประมาณในการเขารวมกิจกรรมไมเพียงพอ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. นําเสนอแผนในการเขารวมกิจกรรมตลอดปการศึกษา
2. เสนองบประมาณตอหนวยงานในการดําเนินการเพิ่มมากขึ้นโดยชี้แจงรายละเอียดถึงความสําคัญ
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2 / ก.พ.ร.
4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

-ยังไมสําเร็จการศึกษา NA
รอยละ 60 – 79 (คะแนน 2)
-ยังไมสําเร็จการศึกษา NA
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80(คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. ยังไมสําเร็จการศึกษา

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

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- ความตองการจากหลักสูตรสาขาวิชาดนตรียังมี
มาก
- ขาดการประชาสัมพันธใหกับหนวยงานและ
องคกรทางการศึกษาหรือสถานบริการ
-มีการเปลี่ยนแปลงงานเพราะ นักศึกษาเลือกงาน
ทํา
- ภาครัฐมีกรอบและแผนงานนโยบายในการรับ
บัณฑิตในแตละปการศึกษา
- ยังมีการกระจายอัตราการรับงานไมทั่วถึงใน
บางสถานที่

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น
2. ประสานงานใหไดขอมูลที่ชัดเจนและตรงตามความตองการสาขาวิชา
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

-NA
-NA
-NA
ไมบรรลุ
-NA

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1.
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- ผลงานจากบัณฑิตในแตละรุนไดรับการ
ประชาสัมพันธติดตอกันมา
- การยอมรับจากสังคมภายนอก
- นักศึกษาบางคนมีอคติ
-มหาวิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตรวิชา
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัติ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาโครงสรางหลักสูตรเนื้อหาวิชาใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
2. สํารวจความคิดเห็นตอหลักสูตรเนื้อหาวิชา
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
2. มีการศึกษาคนควาทางอินเตอรเนต
ประกอบการเรียนการสอน
3. มีรายวิชาทางเทคโนโลยีดนตรีและ
คอมพิวเตอรดนตรี

- มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 (คะแนน 3)
- มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 (คะแนน 3)
- มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 (คะแนน 3)
บรรลุ
- มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 (คะแนน 3)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.18)1 - สื่อ แผนใส
- สื่อเพาวเวอรพอย
(2.18)2 -เนื้อหาเอกสารประกอบวิชา
(2.18)3 - หลักสูตรรายวิชาและคําอธิบาย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- มีการสนับสนุน สงเสริมในการใชเทคโนโลยี
- มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยใหกับ
บุคลากร
- เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนจํากัด
- สื่อเครื่องฉาย L C D มีจํานวนจํากัด
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนและกลยุทธในการ
สนับสนุน สงเสริมบุคลากร
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาเรื่องการนําสื่อมาใชในทุกรายวิชา
2. จัดทําโครงการนําเสนอการของบประมาณดานครุภัณฑ
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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)
รอยละ 1 - รอยละ 75 (คะแนน 1)
รอยละ 1 - รอยละ 75 (คะแนน 1)
ไมบรรลุ
รอยละ 76 – รอยละ 84 (คะแนน 2)

ผลการดําเนินงาน
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
แนวทางการกําหนดงานทางวิจัยของภาระ
งาน
2. คณาจารยเขารวมโครงการวิจัย

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.19)1 - เอกสารการกําหนดภาระงานและแนว
ทางการทําวิจัย
(2.19)2 - รายชื่องานวิจัยที่นําเสนอ (อ.วัชระ แตง
เทศ)
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย
แผน กลยุทธในการสนับสนุนสงเสริมงานวิจัย
- อาจารยยังมีภาระงานมาก
- จํานวนบุคลากรทดแทนยังไมเพียงพอ
- หนวยงานทางการศึกษา สกอ. สมศ. ก.พ.ร. มี
แผนนโยบายในการพัฒนางานวิจัย
- ความรูความเขาใจ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาสงเสริมใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. จัดภาระงานไมใหมากเกินไป
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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

การดําเนินการครบทุกขอ(คะแนน 3)
การดําเนินการครบทุกขอ(คะแนน 3)
การดําเนินการครบทุกขอ (คะแนน 3)
บรรลุ
การดําเนินการครบทุกขอ(คะแนน 3)
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการพัฒนาอาคารสถานที่และ
(3.1)1 - ภาพถายภูมิทัศนรอบบริเวณอาคาร
สิ่งแวดลอมรอบบริเวณ
สถานที่
- มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาดบริเวณ
อาคาร
2. จัดทําสถานที่ในการฝกประสบการณทาง (3.1)2 - ภาพถายสถานที่เวทีการฝก
วิชาชีพ
ประสบการณทางวิชาชีพ
3. จัดทําบอรดเพื่อการประชาสัมพันธ
(3.1)3 - บอรดภายในและภายนอกอาคารสถานที่
4. มีโครงการพัฒนาประสบการณทาง
(3.2)4 - โครงการงานหลักสูตร
วิชาชีพ
5. มีการจัดการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
(3.2)5 - คณะวิชาฯมีตารางกําหนดการพบ
นักศึกษา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีความพรอมดานอาคารสถานที่ และครุภัณฑ
- มีสถานที่ดานการแสดงฝกประสบการณอยาง
เพียงพอ
- การใหบริการไมสามารถกําหนดวันเวลาที่
ชัดเจนไดเนื่องจากนักศึกษาตองเรียนรายวิชา
อื่นๆ
- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย
แผน กลยุทธในการสนับสนุนสงเสริมงาน
- งานบางเรื่องไมสามารถปฎิเสธไดในการ
ใหบริการ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เสนอโครงการทางหลักสูตรใหมีความตอเนื่อง
2. เรงสํารวจความจําเปนในการพัฒนานักศึกษาทุกป
3. พัฒนาอาคารสถานที่
4. เตรียมจัดทําการประเมินในทุกดาน
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

ระหวาง 1 – 20,000 บาท(คะแนน 1)
ระหวาง 1 – 20,000 บาท(คะแนน 1)
ระหวาง 1 – 20,000 บาท(คะแนน 1)
ไมบรรลุ
20,0001 บาท – 29,999 บาท (คะแนน 2)

47
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยใหกับ
คณาจารย
2. แจงแหลงทุนจากงานวิจัย

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.3)1 - หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
วิจัย
- หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
วิจัย

- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯมีกรอบนโยบาย
แผน กลยุทธในการสนับสนุนสงเสริมงาน
- งบประมาณที่ไดรับจากการพิจารณาไมตรงกับ
จํานวนที่ขอดําเนินการ
- ไดรับการสนับสนุนสงเสริม จาก สกอ. สมศ.
และ ก.พ.ร.

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ศึกษาหาแหลงทุนทางวิจัยเพิม่ มากขึ้นทั้งภายในและภายนอก
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางป
ญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา (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

ไมบรรลุ
รอยละ 1 – รอยละ 19 (คะแนน 1)

ผลการดําเนินงาน
1. ไดมีการประชาสัมพันธ สนับสนุน การ
เผยแพรงานวิจัย

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.4)1 - วารสารของคณะวิชาฯ และของ
มหาวิทยาลัย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มหาวิทยาลัย และคณะวิชาฯ มีวารสาร รองรับ
การเผยแพรงานวิจยั ในทุก ปการศึกษา
-ยังมีการทํางานวิจัยนอย
- ภาระงานสอนมาก
- มีหนวยงานจากแหลงตางๆ ใหการสนับสนุน
เผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
- ขั้นตอน ระบบ การคัดเลือกงานวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สืบคนหาขอมูล จากแหลงการเผยแพร
2. ศึกษาระเบียบและวิธีการเผยแพร และการจดทะเบียน
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการขอทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาโท 4 คน
- ระดับปริญญาเอก 2 คน

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 (คะแนน 3)
รอยละ 31 - รอยละ 41
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 (คะแนน 3)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 (คะแนน 3)
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.6)1 - การบันทึกขอทุน
- รายงาน ผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการทุน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ ใน
สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรดานการให
ทุนการศึกษา
- งบประมาณของทุนวิจัยมีจํานวนจํากัด
- ยังมีการทําวิจัยนอย
- เปนเกณฑ และกรอบแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนสงเสริม จาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหคณาจารยไดทําวิจัยและการขอทุนทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
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: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิน่ ตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด (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 45 (คะแนน 2)
รอยละ 45 (คะแนน 2)
รอยละ 45 (คะแนน 2)
บรรลุ
มากกวารอย75 (คะแนน 3 )

ผลการดําเนินงาน
1 แจงคําสั่ง หรือประกาศ จากมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.7)1 - คําสั่ง หรือประกาศจากมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- มีปรัชญาและวิสัยทัศนแผน กลยุทธ มุงเนน
ไปที่ทองถิ่น
- มหาวิทยาลัย คณะวิชาฯ มีแผนในการ
สนับสนุนการวิจัย
- ยังขาดการทําวิจัยในทองถิ่น
- สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. สรางเกณฑ และ
กรอบแนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริม
- คณาจารยมีภาระงานมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําโครงการทําวิจัยเปนกลุมในหลักสูตรสาขาวิชา
2. มีการสืบคนแหลงขอมูลในงานวิจัยทองถิ่น
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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 และมี
การนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
บรรลุ
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก

(คะแนน 3)
(คะแนน 3)
(คะแนน 3)
(คะแนน 3)
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีแผนงานและโครงการอนุรักษ
(6.3)1 - เอกสารโครงการที่เกี่ยวกับการ อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย อุดมศึกษา , ไหว
พัฒนา เสริมสราง
ครู
2. มีการขอความอนุเคราะหเพื่อการเผยแพร (6.3)2 - รูปภาพกิจกรรมในการดําเนินการ
งานวิชาการ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญาและ
วิสัยทัศน กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
กําหนดไว
- ขาดความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทาง
วัฒนธรรม
- เครื่องมือสื่อสารครุภณ
ั ฑมีจํานวนจํากัด
-เปนกรอบแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมิภาค
และทองถิ่นที่ตองปฏิบัติ
- การสนับสนุนงบประมาณมีจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาโครงการที่มีความสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนและงานดานวัฒนธรรม
2. นําเสนอโครงการและงบประมาณในการดําเนินการอยางเหมาะสม
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น
ดนตรีไทย อุดมศึกษา , ไหวครู 75,000 บาท
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการเสนอโครงการและงบประมาณ
คาใชจายในดําเนินการ
- ดนตรีไทย อุดมศึกษา , ไหวครู 75,000
บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
ยังไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.4) 1 - เอกสารโครงการ แผนการดําเนินการ
กิจกรรม
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- มีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญาและ
วิสัยทัศน กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
กําหนดไว
- งบประมาณดานการดําเนินการมีจํากัด
-เปนกรอบแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมิภาค
และทองถิ่นที่ตองปฏิบัติ
- การสนับสนุนงบประมาณมีจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ศึกษาวิเคราะห คาใชจายในการดําเนินการของโครงการตางๆ
2. เรงจัดทําผลการประเมินคาดําเนินการและศึกษาเปรียบเทียบ
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ใหความรวมมือ สนับสนุน สงเสริม
ในกิจกรรมการดําเนินงาน

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

รอยละ 30 - มากกวา (คะแนน 3)
รอยละ 30- มากกวา (คะแนน 3)
รอยละ 30 -มากกวา (คะแนน 3)
บรรลุ
รอยละ 30 - มากกวา (คะแนน 3)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.5)1 - เอกสารจํานวนงานที่ตอบรับ
- รูปถายกิจกรรม

X 100
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มหาวิทยาลัยมีกรอบนโยบายใหการสนับสนุน
- ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนยวัฒนธรรม
- งานที่หลักสูตรไดรับไมไดผานการพิจารณา
-จังหวัดอุตรดิตถมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- ในบางกิจกรรมไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
จากบางหนวยงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการคัดเลือก วิเคราะหพิจารณากิจกรรมที่เขารวมมากยิ่งขึ้น
2. นําเสนอกิจกรรมโครงการที่มีลักษณะคลายกันนํามารวมกันเพื่อความยืดหยุนในงบประมาณ
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขนึ้ ในปนั้น)
(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
ผลการดําเนินงาน
1. มีการประชุม เรื่องหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานกิจกรรมของนักศึกษา

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

(คะแนน 3)
(คะแนน 3)
(คะแนน 3)
(คะแนน 3)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.6)1 - โครงการ รายละเอียดหนาที่และความ
รับผิดชอบ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย
ดนตรีพื้นเมือง , ดนตรีลานนา,ดนตรีปพาทย
- นักศึกษามีภารกิจดานการเรียนการสอน
- ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆภายใน
จังหวัด ใหการสนับสนุน
- ผูเขารวมกิจกรรมมีภาระหนาที่หลากหลาย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาดานหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
2. มุงเนนการทํางานเปนทีมและสรางความรวมมือทุกกลุมของปการศึกษา
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของ............................
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 5
คะแนน 2
รอยละ 75
คะแนน 2

ระดับ 5

คะแนน 2

ยังไมบรรลุ

รอยละ 75

คะแนน 2

ยังไมบรรลุ

ระดับ 7

NA
คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 4

คะแนน 2

ยังไมบรรลุ

ระดับ 1

0
คะแนน 1

ยังไมบรรลุ

ระดับ 2
คะแนน 2

ระดับ 2

NA
NA
NA
คะแนน 2

ยังไมบรรลุ

-

NA

-

ระดับ 2
คะแนน 2
รอยละ 80
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 4
คะแนน 2
ระดับ 1
คะแนน 1

ระดับ 2
คะแนน 2
-

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

NA

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 95
คะแนน 3

ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
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ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลีย่ มาตรฐานที่ 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

ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 1
คะแนน 1

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 1

คะแนน 1

ยังไมบรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 1
คะแนน 1

ระดับ 1

คะแนน 1

ไมบรรลุ

ระดับ 2
คะแนน 2

รอยละ75
คะแนน3
รอยละ 45
(คะแนน 2)

รอยละ75
รอยละ 45

0
คะแนน3

บรรลุ

คะแนน 2

บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 3
0.8% ของ
0.8% ของ
คะแนน 3
งบดําเนินการ งบดําเนินการ
(คะแนน 3)
รอยละ 30
รอยละ 30
คะแนน 3
(คะแนน 3)
รอยละ 60
รอยละ 60
คะแนน 3
(คะแนน 3)

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 2
คะแนน 2

รอยละ75
คะแนน3
รอยละ 75
(คะแนน 3)

ระดับ 5
คะแนน 3
0.8% ของ
งบดําเนินการ
(คะแนน 3)
รอยละ 30
(คะแนน 3)
รอยละ 60
(คะแนน 3)
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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 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

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

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

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

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

ดาน
ปจจัยนําเขา

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

คะแนนรวม

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ
รวม
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ผลการประเมิน
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

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

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

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

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

ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.17 ,2.16
7.9, 7.14 และ 9.3

3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ 7.15

ตัวชี้วัดที่ , 8.2 ,8.1
8.3และ 8.4

6.4 และ 7.10

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 4.6 ,2.6
และ 7.5

ตัวชีว้ ัดที่ 2.7, 2.8,
4.1, 4.2, 7.3 และ
7.4

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

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
รวม
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

รวม

ผลการ
ประเมิน

