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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2550
( 1 มิถุนายน 2550 – 29 กุมภาพันธ 2551 )
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คํานํา
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ขึ้นมาโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสํานักมาตรฐานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน และเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งชวงเวลาของผลงานที่ประเมิน ตั้งแต 1 มิถุนายน 2550 – 29 กุมภาพัน ธ
2551
องคประกอบที่ใชในการประเมินตนเองมี 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 4 การวิจัย มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูจัด ทํ าขอขอบคุณ ผูบ ริหาร คณะกรรมการบริหารหลั ก สูต รสาขา คณาจารย
นักศึกษาและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกทานที่ใหขอมูล หลักฐานตางๆ เพื่อเปน
สวนประกอบที่สมบูรณในรายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวย

นางสาวปาริชาติ คณะธรรม
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
18/มีนาคม/2551
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชา
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
โครงสรางระบบประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หลักสูตรที่เปดสอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2548
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
วัสดุ/ครุภัณฑ
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 2

สวนที่ 3
คณะผูจัดทํา
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สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินตนเอง

11
15
31
32
40
46
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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเดิมสังกัดรวมกับโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและการพัฒนา
ชุมชน แตเนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารเพื่อใหสะดวกและงายในการบริหารจัดการจึงได
แยกออกเปนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนในป พ.ศ. 2545 โดยเริ่มรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษทุกหนวยจัดการศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ทั้งอุตรดิตถ แพรและนาน
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักพัฒนาที่มีความรู คุณธรรม จริยธรรม ใฝรู
และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผลิตบัณ ฑิต ใหมีค วามรู ความสามารถ ทัก ษะตางๆในดานการพัฒนาชุมชนใหทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทา มกลางกระแสโลกาภิวัฒ น ตลอดจนมุงเน น ใหนัก ศึ ก ษานําเอาความรู
คุณธรรมและจริยธรรมไปใชในการขับเคลื่อนสังคมไดอยางถูกตอง
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. ผลิตบัณฑิตดานการพัฒนาชุมชนระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของ
ทองถิ่น
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานการพัฒนาชุมชนใหมีมาตรฐานทาง
วิชาการ
3. เปนศูนยบริการและเผยแพรความรูดานการพัฒนาชุมชนแกทองถิ่น
4. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อตอบสนองตอทองถิ่น
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มุงพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนา ชุมชน
ไดอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีความรู ทักษะ วิสัยทัศน คุณธรรม มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตและเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตการพัฒนาชุมชนที่สามารถประยุกตใชความรูสูการปฎิบัติไดอยางแทจริง
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มุงพัฒนาระดับการศึกษาของหลักสูตรใหตอบสนองของคนในทองถิ่น ระดับชาติ และ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาค
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

โปรแกรมสังคมศาสตร

โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพของคณะฯ

ระบบประกันคุณภาพของโปรแกรมสังคมศาสตร

ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ
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หลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
1. หลักสูตรสาขาวิชาไดจดั ทําแผนประกันคุณภาพของหลักสูตร
2. หลักสูตรสาขาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจําป 2550
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแตละปเพื่อเสนอปญหาตอมหาวิทยาลัยฯ
ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550
บุคลากร
ขาราชการครู
อาจารยประจําตามสัญญา
ขาราชการพลเรือน
พนักงานขาราชการ (อาจารยประจําตามสัญญา)
พนักงานขาราชการ (พนักงานประจําตามสัญญา)
ลูกจางประจํา
พนักงานตามสัญญา
รวม
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จํานวน (คน)

3
3
6

8
บุคลากรสายวิชาการ
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
บุคลากร
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานขาราชการ
(อาจารยประจําตามสัญญา)
อาจารยชาวตางประเทศ
อาจารยโรงเรียนสาธิต
รวม

ป.เอก

ป.โท

คุณวุฒิสูงสุด
ป.บัณฑิต

-

3
3
-

-

-

-

-
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-

-

-

ป.ตรี

รวม

ตารางที่ 3 จํานวนขาราชการครูหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากร
ผศ.
นายจรูญ คําทิพย

1
1

รวม

ตําแหนงทางวิชาการ
รศ.
ศ.

-

-

รวม

1
1

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2550 จําแนกตามตําแหนงและเพศ
ตําแหนง
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ชาย

เพศ
หญิง

รวม

9
จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2550
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2550จํานวน
1 วิชาเอก ไดแกวิชาเอกการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2550 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ชั้นปที่ 2(คน)
ชั้นปที่ 3(คน)
ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช
ญ
รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
หลักสูตร

รวม

22

32

54

21

15

36

23

13

36

22

32

54

21

15

36

23

13

36

126

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณแผนดิน

งบบํารุงการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

10
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550
อาคาร

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

สํานักงาน

รวม

หมายเหตุ: ใชรวมกับของมหาวิทยาลัย
วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8 รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550
วัสดุ/ครุภัณฑ
โตะทํางานอาจารย
โตะคอมพิวเตอร
ตูเหล็กใสเอกสาร/อุปกรณ
ตูวางหนังสือ(ไม)
เกาอี้นั่งทํางาน
โทรทัศน
คอมพิวเตอร
printer
ตูเย็น
กานํารอน
โทรศัพท
ชั้นวางของ(แกว ,จาน)
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จํานวน
5 ตัว
2 ตัว
6 ตู
1 ตู
7 ตัว
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด

จํานวน
ชั้น
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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
แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
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 5 คะแนน 2
ระดับ 1 คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 5 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรมีการกําหนด ปรัชญา
วิสัยทัศน วัตถุประสงคของหลักสูตร

เลขที่
1.1.1(1)
1.1.1 (2)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนพับประชาสัมพันธรับนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจําป
การศึกษา 2549

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
หลักสูตรฯมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร
และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
จุดออน (Weaknesses) 1.ไมมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
2. ไมมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแต
ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
3. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอย
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
โอกาส
1.มหาวิทยาลัยสงเสริมใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน
(Opportunities)
2. บุคลากรมีความพรอมในการดําเนินการ
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
พช.sar 50
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯเพื่อจัดทําแผน กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ตลอดจน
ดําเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
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

คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
หลักสูตรยังไมมีการกําหนดแผนปฏิบัติ 1.2.1(1)
งานประจําป แตมีการปฏิบัติกิจกรรม
งานสอนและงานวิจัย
1.2.1(2)
1.2.1(3)
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หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
อําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
(งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
แผนการสอนของอาจาครยประจําหลักสูตร
ตลอดปการศึกษา 2550
สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาชั้นปที่ 3

14
1.2.1(4)

งานบริการวิชาการ
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สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัตการ
พัฒนาชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน” ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
1.2.1(5) สรุปโครงการ “เครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชน” ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2551
1.2.1(6) เปนวิทยากรและพี่เลี้ยงใหสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
1. ผศ.จรูญ คําทิพย
2. อาจารยเอกสิทธิ์ ไชยปน
1.2.1(7) เปนวิทยากรและพี่เลี้ยงใหสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนานอย
1. ผศ.จรูญ
คําทิพย
2. อาจารยเอกสิทธิ์ ไชยปน
1.2.1(8) ภาพถายนักศึกษาเขารวมโครงการ
“ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธารใหแม”
รวมกับเครือขายปาตนน้ําหวยแมริด
1.2.1(9) อาจารยเอกสิทธิ์ ไชยปน เปนวิทยากร
กระบวนการในการพัฒนาหัวขอวิจัยใหกลุม
เกษตรกรทํานาแมคือ ตําบลแมคือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
1.2.1(10) อาจารยปาริชาติ คณะธรรม เปนวิทยากรใน
โครงการ “สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1”ใหคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มรอ. ระหวางวันที่ 4-5
สิงหาคม 2550
1.2.1(11) อาจารยปาริชาติ คณะธรรม เปนวิทยากรใน
โครงการ “สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1”ใหคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มรอ. ระหวางวันที่ 15-17
มิถุนายน 2550
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพ
จุดออน (Weaknesses)
ไมมีการกําหนดตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
มีหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจากภายนอกตองการใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนวิทยากรและถายทอดองคความรู
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯเพื่อจัดทําแผน กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ตลอดจน
ดําเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความตองการ
ของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.2..1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารประกันคุณภาพหลักสูตร

1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเป
าหมาย ของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและ 2.2..2(1) แผนการสอนวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
- ชุมชนศึกษา
เปนสําคัญทุกหลักสูตร
- ยุทธศาสตรการพัฒนา
2.2..2(2) สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
2.2..2(3) สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัตการ
พัฒนาชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน” ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
2.2..2(4) สรุปโครงการ “เครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชน” ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2551
2.2..2(4) ภาพถายในการเขารวมกิจกรรมในรายวิชา
ชุมชนศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนา
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3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูทุก หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบ
ตอความ ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู
เรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร

2.2.3 (1) แผน CD และ DVD เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
2.2.3 (2) สื่อ power point รายวิชา ชุมชนศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2.2.4
แผนการสอนรายวิชา ชุมชนศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2.2.5

ผลการประเมินความพึงพอใจการสอนของ
อาจารย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริม/สนับสนุน
ทํากิจกรรมภาคสนาม
จุดออน (Weaknesses) พื้นฐานของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจในการเรียนแตกตาง
กัน
โอกาส (Opportunities) มีแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูในหลักสูตร และพัฒนาระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง ต
อเนื่องในหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
พช.sar 50
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2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติ
ไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.3.1

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน
การ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม 2.3.2 (1)
ใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช
ใน การปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ 2.3.2 (2)
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร
2.3.2 (3)
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หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คูมือประกันคุณภาพของหลักสูตร

แผนการสอนรายวิชา ชุมชนศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แนวการสอนรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัตการ

19

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ 2.3.3 (1)
ศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตรโดยความ รวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและ
2.3.4 (1)
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก
หลักสูตร

พัฒนาชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน”
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
ภาพถายนักศึกษาเขารวมโครงการ
“ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธารใหแม”
รวมกับเครือขายปาตนน้ําหวยแมริด
ระหวางวันที่
สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัตการ
พัฒนาชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน”
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีบุคลากร หนวยงานทั้งภครัฐและเอกชนยินดีเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
จุดออน (Weaknesses) พื้นฐานของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจในการเรียนแตกตาง
กัน
โอกาส (Opportunities) มีแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
4. ชวงเวลาที่จัดกิจกรรมวิทยากรติดภาระงานอื่น
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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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 วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเท
ากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5

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

คะแนน 1
ไมบรรลุ
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรยังไมมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยมีศักยภาพศึกษาตอระดับปริญญาเอกได
จุดออน (Weaknesses) อาจารยบางทานยังไมพรอมที่จะศึกษาตอระดับปริญญาเอก
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก
อุปสรรค (Threats)
หลักสูตรปริญญาเอกกําหนดคะแนนความรูทางภาษาอังกฤษสูงเกิน
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษที่หนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
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
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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 1
คะแนน 2

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
มีอาจารยดํารงตําแหนงผูชวยสาสตราจารย 1 2.6
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือน
คิดเปนรอยละ 20 ของอาจารยประจํา
ผศ.จรูญ คําทิพย
หลักสูตรทั้งหมด
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยมีคุณสมบัติและศักยภาพในการขอตําแหนงทางวิชาการได
จุดออน (Weaknesses) อาจารยมีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ
โอกาส
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหทุนในการทําผลงานทางวิชาการ
(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการทําผลงานทางวิชาการที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น
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

รอยละ 60- รอยละ 79
รอยละ 1 – รอยละ 59 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 60- รอยละ 79

พช.sar 50

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
มีจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวได 2.9
รายงานการวิจัยการติดตามผลผูสําเร็จ
งานทํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาเปนนักศึกษาภาค
อุตรดิตถปการศึกษา 2548,2549 โดย
พิเศษ ซึ่งมีงานทํากอนหนาที่จะเขาศึกษาตอ
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ดังนั้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2550
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีบัณฑิตที่มีงานทําแลวกอนเขามาศึกษาในหลักสูตร ทําให
สามารถนําองคความรูไ ปใชไดตรงสาขา
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเขาศึกษาในหลักสูตรพัฒนาชุมชน
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดพบปะกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูง
กวาเกณฑ กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2
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คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเท
ากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

บัณฑิตมีกระจายไปตามหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล
บัณฑิตพรอมและเต็มใจที่จะใหเก็บรวบรวมขอมูล
ไมมีชองทางที่บัณฑิตติดตอกับหลักสูตร ขาดการติดตอ
ประสานงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการใหศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
(สกอ. 2.11 / สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49
เฉลีย่ อยูระหวาง 2.50 – 3.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
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คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

บัณฑิตมีกระจายไปตามหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล
บัณฑิตพรอมและเต็มใจที่จะใหเก็บรวบรวมขอมูล
ไมมีชองทางที่บัณฑิตติดตอกับหลักสูตร ขาดการติดตอ
ประสานงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ. 1.5 / ก.พ.ร. 4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบนั
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
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1.12.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายชื่อนักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนทุก
ภาคตั้งแตปการศึกษา 2546-2550

1. นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชนตั้งแตป
2546 – 2550 ทุกภาคการศึกษา จํานวน 511
คน (ภาคปกติ,ภาคกศ.บป,ภาค กศ.อช,และ
พบส.)
2. นายพงษเทพ ชัยออน เปนศิษยเกาดีเดน 1.12.2(1) ประวัติศิษยเกาดีเดนปการศึกษา 2549
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถป
1.12.2(2) http://www.uru.ac.th/Alumni/Alumni.html
การศึกษา 2549
เวปไซค เกี่ยวกับศิษยเกาดีเดน
3. นายนามโรจน ศรีวรรณนุสรณ เปนศิษยเกา 1.12.3
http://www.uru.ac.th/Alumni/Alumni.html
เวปไซค เกี่ยวกับศิษยเกาดีเดน
ดีเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถป
การศึกษา 2549
4. นางสําเริง สวางใจ ไดรับรางวัลชมเชย
1.12.4 ประวัติ
ระดับประเทศดานผูนําการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงป 2550

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลจํานวน 3 ทาน นักศึกษาตลอด 5 ได 511 คน
3 X 100 = 0.587
511
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
ศิษยเกาและนักศึกษามีศักยภาพ
จุดออน (Weaknesses)
ทางหลักสูตรไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลศิษยเกาและนักศึกษา
ปจจุบันที่ดี
โอกาส (Opportunities)
ศิษยเกามีบทบาทหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องคกร
ชาวบานจํานวนมาก ทําใหมีโอกาสในการไดรับรางวัล
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีโครงการพบปะกันระหวางรุนพี่รุนนองเอกการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2 /
ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษานัน้
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
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คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรยังไมไดเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต
SWOT Analysis
จุดแข็ง Strengths)
ศิษยเกาและนักศึกษามีศักยภาพ
จุดออน (Weaknesses)
ทางหลักสูตรไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลศิษยเกาและนักศึกษา
ปจจุบันที่ดี
โอกาส (Opportunities)
ศิษยเกามีบทบาทหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องคกร
ชาวบานจํานวนมาก ทําใหมีโอกาสในการไดรับรางวัล
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดพบปะกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
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คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุ
คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เนื่องจากหลักสูตรเพิ่งใชหลักสูตรใหมจึงยัง
ไมไดประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ป 2551 มีนักศึกษาจบการศึกษา

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

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
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คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

อาจารยในหลักสูตรไมมกี ารนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
เรียนการสอนตออาจารยประจํา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อาจารยมีความรูความสามารถและอยากเรียนรู
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน
อาจารยมีภาระงานมาก
มหาวิทยาลัยสงงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75
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คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

31
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ไดทําวิจัย 2.19
เรื่อง “รูปแบบการบูรณาการเครือขาย
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ
กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ”
งานวิจัย 1 ชิ้น ตออาจารยประจํา 5 ทาน คิดเปน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ
กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ (งานวิจัย
ที่ไดรับทุนป 2550)
1
X 100 = 20
5

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทําวิจัย
จุดออน (Weaknesses)
ภาระงานมาก
โอกาส (Opportunities)
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจากภายนอก
พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรพัฒนาหัวขอวิจัย
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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
ผลการดําเนินงาน
1.มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
2.มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
พช.sar 50

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1(1) สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัต
การพัฒนาชุมชนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
3.1(2) ภาพถายนักศึกษาเขารวมโครงการ
“ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธารใหแม”
รวมกับเครือขายปาตนน้ําหวยแมริด
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3.มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
3.1(3) สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัต
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
การพัฒนาชุมชนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5.มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
6.มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีความรู ประสบการณ พรอมที่จะใหความรู
จุดออน (Weaknesses) ทรัพยากร /งบประมาณนอย
โอกาส (Opportunities) เด็กใหความไววางใจและใหความรวมมือ
อุปสรรค (Threats)
ไมมีสถานที่เฉพาะ เชน หองใหคําปรึกษา หองคนควาเฉพาะหลักสูตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ทุกป
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3 / สมศ. 2.2 , 2.3 / ก.พ.ร. 4.2.2)
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท 20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ทําวิจัย เรื่อง
4.3 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณา
“รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ํา
ระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ”
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทําวิจัย
จุดออน (Weaknesses) ภาระงานมาก
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจากภายนอก พรอม
ทั้งใหทุนภายในดวย
อุปสรรค (Threats)
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความตองการ
ของแหลงทุน
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.จัดกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรพัฒนาหัวขอวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (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
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
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คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29
คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

หลักสูตรไมมงี านวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไป
ใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทําวิจัยและ
สรางสรรคผลงาน
ภาระงานมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจาก
ภายนอก พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความ
ตองการของแหลงทุน

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

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

คะแนน 2
คะแนน 1
ไมบรรลุ
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ทําวิจัย เรื่อง
4.6
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณา
“รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ํา
ระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ”
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณดานการวิจัย
จุดออน (Weaknesses) มีภาระงานมาก
โอกาส (Opportunities) มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
อุปสรรค (Threats)
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความตองการ
ของแหลงทุน
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอทุนจากแหลงวิจัย
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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

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ทําวิจัย เรื่อง
4.7
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณา
“รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ํา
ระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ”
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณดานการวิจัย
จุดออน (Weaknesses) มีภาระงานมาก
โอกาส (Opportunities) มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
อุปสรรค (Threats)
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความตองการ
ของแหลงทุน
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นจากแหลงวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.3 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 4.4.5)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
หลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการเพื่อการ
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
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คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
จุดออน (Weaknesses) งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของหลักสูตรใหหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ
โอกาส (Opportunities) มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ
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คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เนื่องจากหลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการ
เพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอก
ลักษณ ศิลปวัฒนธรรม จึงยังไมมคี าใชจาย
และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
จุดออน (Weaknesses) งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของหลักสูตรใหหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ
โอกาส (Opportunities) มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
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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
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
เนื่องจากหลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการ
เพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอก
ลักษณ ศิลปวัฒนธรรม จึงยังไมสามาถร
คํานวณรอยละได
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คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

X 100
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
จุดออน (Weaknesses) งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของหลักสูตรใหหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ
โอกาส (Opportunities) มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
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
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คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เนื่องจากหลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการ
เพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอก
ลักษณ ศิลปวัฒนธรรม จึงยังไมสามารถ
คํานวณรอยละได
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรกั ษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
จุดออน (Weaknesses) งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของหลักสูตรใหหนวยงาน
ภายนอกไดรับทราบ
โอกาส (Opportunities) มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาการพัมนาชุมชน
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
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 5
คะแนน 2
-

ระดับ 1

คะแนน 1



-

คะแนน 1
คะแนน 1



-

ระดับ 5

คะแนน 1



ระดับ 4
คะแนน 2
รอยละ 60-79
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 2

ระดับ 4

คะแนน 2



รอยละ 1-59

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1




-

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
1.25









ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 2
รอยละ 60-79
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2

-

คะแนน 1
คะแนน 1



คะแนน 2

คะแนน 1

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 5
คะแนน 2
คะแนน 2
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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

คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 2

-

คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2






คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 3

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1

-

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
1.25






คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 2

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

ผลผลิต

รวม

1.00
2.00
1.40

1.00
1.50
1.00
1.25

1.00
1.29
2.00
1.00
1.29

1.00
1.25
1.00
2.00
1.00
1.30

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

นําเขา

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

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ

49
มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
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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
ตัวชีว้ ัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12, 2.14 และ
2.15

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

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

ดาน
ปจจัยนําเขา

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

คะแนนรวม

ผลการประเมิน

1.40

1.40

ยังไมไดคุณภาพ

1.00

1.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

1.40

1.33

1.25

1.31

ยังไมไดคุณภาพ

รวม

1.40

1.25

1.29

1.30

ยังไมไดคุณภาพ

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

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

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00
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การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
จัดการ
1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวชี้วัดดาน
ตัวชี้วัดดาน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
ปจจัย นําเขา
กระบวนการ
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ ,3.4 ,2.18 ,2.4 ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10,
3.5 และ 5.2
3.1, 3.2, 5.1, 5.6 2.11, 2.12, 2.14, 2.15,
และ 9.2
2.19, 3.3, 5.3, 5.4, 5.5 ,
,6.6 ,6.5 ,5.8 ,5.77.6,
7.12 และ 7.13

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 2.13

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, ตัวชี้วัดที่ 1.2, ,2.16
6.1, 7.1, 7.2, ,7.8 7.9 ,2.17, 7.14 และ 9.3
7.16 และ 9.1

3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ 7.15

ตัวชี้วัดที่ , 8.2 ,8.1 6.4 และ 7.10
8.3และ 8.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 4.6 ,2.6
และ 7.5

ตัวชี้วัดที่ 2.7, 2.8, ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.5, 4.7,
4.1, 4.2, 7.3 และ 6.2, 6.3, 7.7 และ 7.11
7.4
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิต
หรือผลลัพธ

รวม

ผลการประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

1.00

1.33

1.25

1.25

ยังไมไดคุณภาพ

1.00

1.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน

3.00

1.00

2.00

พอใช

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

1.00

1.67

1.33

ยังไมไดคุณภาพ

1.30

ยังไมไดคุณภาพ

รวม

1.40

1.25

1.29

ผลการประเมิน

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

ยังไมได
คุณภาพ

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

53

คณะผูจัดทํา
อาจารยปาริชาติ
ผศ.จรูญ
อาจารยรทญ.จันทรเพ็ญ
อาจารยเยาวเรศ
อาจารยเอกสิทธิ์
อาจารยประพันธ
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คณะธรรม
คําทิพย
ยังเหลือ
แตงจวง
ไชยปน
แจงเอี่ยม

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ

