บทที่ 1
บทนํา
1) ชื่อหนวยงาน
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
2) ที่ตั้ง
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3) ประวัติความเปนมาโดยยอ
ประวัติโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่งไดแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อพุทธศักราช 2549 ประกอบดวย หลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตรตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
วิสัยทัศนโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรมุง ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร
การพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถและความตองการของทองถิ่น
พันธกิจโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร การพัฒนาชุมชน และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สนองตอบตอความตองการของทองถิ่นและ
สังคม โดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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เปาประสงคโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาสังคมศาสตรทั้ง 4 สาขา ใหมีความรู ความสามารถในสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจน
ชวยพัฒนาทองถิ่นและสังคมได
วัตถุประสงคโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ใหมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ และทักษะเสริมและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ ในดานการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจยั สถาบัน
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่นและสังคม ตลอดจนสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
5. เพือ่ เพิ่มคุณภาพของบุคลากรโปรแกรมวิชาสังคมศาสตรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ
และเจตคติที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
1. การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการของทุกหลักสูตรสาขาวิชารองรับแผนกลยุทธของคณะ
2. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชสื่อหลากหลายที่ทันสมัย
3. มีกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตลอดจนสงเสริม
การวิจัยในชุมชน
4. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมในชุมชน และสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
และมีสวนรวมในการทําวิจัยประกอบการเรียน การสอนแตละหลักสูตรสาขาวิชา
5. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา โดยมีกิจกรรมตางๆตลอดหลักสูตร
6. สงเสริมใหบุคลากรทุกหลักสูตรสาขาวิชา ไดศึกษาตอ อบรมสัมมนาและทําผลงานทางวิชาการ
7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
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5) โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

6) ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2550
จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
ชั้นปที่ 1(คน)

ชั้นปที่ 2(คน)

ชั้นปที่ 3(คน)

ชั้นปที่ 4(คน)

โปรแกรมวิชา/
หลักสูตร

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช

ญ

รวม

ช.

ญ.

รวม

รัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาชุมชน
นิติศาสตร
ทองเที่ยว

50
22
20
-

40
32
18
-

90
54
38
-

55
21
27
-

50
15
16
รวม

105
36
43
-

46
23
6

48
13
18

94
36
24

38

40

78

5

15

20

รวม
367
126
83
44
620
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2550
สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
หลักสูตรสาขา
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
รัฐประศาสนศาสตร
49,000
49,000
พัฒนาชุมชน
20,000
20,000
นิติศาสตร
12,000
12,000
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
12,000
12,000
รวมทั้งสิ้น
93,000
93,000
7) ผลงาน ความภาคภูมใิ จ ความโดดเดน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ในระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต เผยแพรแกนักศึกษาและผูส นใจ ปละไมนอยกวา 100 ชื่อเรื่อง ซึ่งปจจุบัน
ฐานขอมูลสารสนเทศของหลักสูตรสาขาวิชาที่ไดจัดทํามีทั้งหมด 832 รายการ ซึ่งปรากฏใน
www.http/: library.uru.ac.th
2. จัดทําฐานขอมูลสิ่งพิมพตอเนื่อง "รัฐประศาสนศาสตรนิวส " เผยแพรในระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตเผยแพรแกนักศึกษาและผูสนใจจํานวนปละ 12 ฉบับซึ่งปรากฏใน
www.http/: library.uru.ac.th
3. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดจัดทํา Web site เผยแพรผลงาน
หลักสูตรสาขาวิชา ซึง่ ปรากฏ ใน Web site คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
http://human.uru.ac.th/Major/Rud/index.html
4. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงาน โดยศิษย
เกาไดสงขอมูลการมีงานทํามายังหลักสูตรสาขาวิชา และหลักสูตรสาขาวิชาไดทําเอกสารเผยแพร
แสดงความยินดีทางเว็ปไซตหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรนิวส
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หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดจัดตั้งบริษัทจําลอง ทาเหนือทราเวล
แอนด เชอรวิส เปนบริษัทที่ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวในดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสในการฝกประสบการณในระหวางเรียน ในปการศึกษา 2550 มีหนวยงานติดตอเขามาใช
บริการ อาทิ เชน หลักสูตรสาขานิติศาสตร ศึกษาดูงานจังหวัดลําปาง หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
ศึกษาดูงานอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพ ชลบุรี เปนตน
2. นักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรมทองเที่ยว นางสาวขนิษฐา เวียงทอง ไดเขารวม
ประกวดเขียนเรียงความ ระดับบุคคลทั่วไป ในหัวขอ เศรษฐกิจพอเพียงกับการดํารงชีวิตของ
ขาพเจา ของศูนยศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ไดรับรางวัลที่
2 ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากทานองคมนตรี นายธานินทร กรัยวิเชียร ซึ่งเปนการแสดง
ศักยภาพของนักศึกษา และ รวมถึงเปนการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสชวยเหลือองคกรตางๆ เชนการเปนวิทยากร,
การเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือ และความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอกตางๆเปนอยางดีอีกดวย
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
1.นักศึกษาวิชาเอกนิติศาสตร ภาคพิเศษที่จบการศึกษาแลวสามารถสอบเลื่อนระดับชั้น
ยศเปนวาที่รอยตรีไดจํานวนหลายคน
2. หลักสูตรนิติศาสตรไดใหบริการแกประชาชนโดยมีโครงการบานหมอความ ให
คําปรึกษาปญหากฎหมายตางๆ เปนตนวา การถูกดําเนินคดีอาญา หรือสัญญาทางแพง
3. บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสชวยเหลือองคกรตางๆ เชนการเปนวิทยากร,
การเผยแพรความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือ และ
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกตางๆ เปนอยางดียิ่ง
4. นักศึกษาวิชาเอกนิติศาสตร และคณาจารยในหลักสูตรนิติศาสตร ไดเขารวมกิจกรรม
ของศาลจังหวัดอุตรดิตถเปนประจําทุกป ตลอดจนบําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชนในดานตางๆ
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8) อื่น ๆ
1. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมาย
ในรอบปปจจุบัน ตามตัวชี้วัดในแตละมาตรฐาน ไดแก
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการปฏิบัติงานในสํานักงาน แก
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 3 จํานวน 96 คน ในวันพุธที่ 21, 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนยสารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีอาจารยวิวัฒชัย หลมศรี เปนวิทยากร
2. โครงการสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร แกนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ ชั้นปที่ 4 ในวันที่ 6 มกราคม 2551 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอง 1122
อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Program Microsoft Excel Power point แก
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 3 จํานวน 84 คน ในระหวางวันที่ 15 – 18 มกราคม 2551 เวลา 17.00 – 19.00 น.
โดยมีคุณ นราธิป สุรินทร เปนวิทยากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. โครงการทอดผาปาสามัคคีทําดีเพื่อพอ จัดโดยนักศึกษาภาค กศ.บป. ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2551
5. จัดโครงการบรรยายพิเศษทักษะการพูดในที่ชุมชนใหประสบความสําเร็จ แกนักศึกษา
ภาคปกติ ชั้นปที่ 3 จํานวน 84 คน ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนยสารนิเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีอาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน เปนวิทยากร
6. จัดอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
แกนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปที่ 4 ภาคปกติ จํานวน 67 คน ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เวลา
08.30 – 17.00 น. หอง 1122 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โดยปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาเสา นายกเทศมนตรีตําบลบานเกาะ และจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ
เปนวิทยากร
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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 ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
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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

ผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการ 3 คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการระดับ 5 คะแนน 2

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
โปรแกรมวิชาฯมีการกําหนดวิสัยทัศนทุก 1.1.1 (1) เอกสาร SAR /แผนพับ/เว็ปไซตคณะ
หลักสูตรสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชามีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน 1.1.2.(2) 1. แผนการดําเนินงานของหลักสูตร
2 หลักสูตรสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. แผนการดําเนินงานของหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มีการติดตามและประเมินผลงานทุกครั้ง
1.1.3(3) เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีการกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการชัดเจน
จุดออน (Weaknesses) 1. มีการดําเนินการตามแผนไมครบทุกภารกิจ
2. ขาดการวิเคราะหความสอดคลองของแผนระดับตาง ๆ
โอกาส (Opportunities) 1. มีแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและแผนพัฒนชาติ
เปนกรอบ ในการพัฒนา
2. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
อุปสรรค (Threats)
1. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วทําใหตองปรับแผนฯ บอย
2. บุคลากรแตละหลักสูตรมีภาระมากไมสามารถดําเนินการตามแผนได
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตงิ านประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 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

บรรลุเปาหมายรอยละ 75 คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 70 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายรอยละ 80 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

เลขที่
1.2.1(1)

1.2.1(2)

1.2.1(3)
1.2.1(4)

1.2.1(5)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- รปศ.จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทาง
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ใน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เผยแพรแก
นักศึกษาและผูสนใจ ปละไมนอยกวา
100 ชื่อเรื่อง ซึ่งปจจุบัน ฐานขอมูล
สารสนเทศของหลักสูตรสาขาวิชาที่ได
จัดทํามีทั้งหมด 832 รายการ ปรากฏใน
www.http/: library.uru.ac.th
- จัดอบรมระเบียบงานสารบรรณมีรูปกิจกรรม
- อบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนแก
นักศึกษามีรูปภาพกิจกรรม
- บรรยายพิเศษการพูดในที่ชุมชน
- อบรมเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
- ทอดผาปาสามัคคีทําดีเพื่อพอ
- รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
อําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
- สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาชั้นปที่ 3
- สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง
“พลวัตการพัฒนาชุมชนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
- สรุปโครงการ “เครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชน” ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ระหวางวันที่ 11-13 มกราคม 2551
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ผลการดําเนินงาน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3. หลักสูตรนิติศาสตร
- มีโครงการบานหมอความ
- นํานักศึกษาดูงานศาล
4. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรม
- นํานักศึกษาดูงาน
- จัดกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพ

มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการ 2
หลักสูตร
บางกิจกรรมมีงบประมาณสนับสนุนนอย/ อาจารยมีภาระงานมาก
การกระตุนของ กพร. โดยใหโบนัส
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือทํากิจกรรมนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจน
2. มีการดําเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบทุกกิจกรรม
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 5 ขอ คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอ คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.2..1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- เอกสารประกันคุณภาพหลักสูตร

1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและ 2.2..2(1) - แผนการสอนทุกหลักสูตรสาขาวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
2.2..2(2) - มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝก
เปนสําคัญทุกหลักสูตร
ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาชั้นปที่ 3
2.2..2(3) - มีโครงการบรรยายพิเศษของหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พัฒนาชุมชน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว นิติศาสตร
2.2..2(4) - สรุปโครงการ “เครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชน”
2.2..2(4) - ภาพถายในการเขารวมกิจกรรมของ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และนิติศาสตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
2.2.3 (1) - สื่อ power point หลักสูตรสาขาวิชารัฐ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการ
ประศาสนศาสตร พัฒนาชุมชน และมี
เรียนรูทุก หลักสูตร
ฐานขอมูลสารสนเทศในระบบอินเทอรเน็ต
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ 2.2.4
- แผนการสอนของทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบ
ตอความ ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ 2.2.5
- ผลการประเมินความพึงพอใจการสอนของ
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
อาจารยทุกหลักสูตร
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร
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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. ...................
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
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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
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
ภายนอก

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1 - หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิแตละหลักสูตร
- เอกสารหลักสูตร รปศ./ พัฒนาชุมชน
2.3.2
(1)

2.3.3
(1)

- หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
- รูปแบบการบรรยาย/อบรมที่เชิญ
วิทยากรภายนอก
- โครงการศึกษาดูงานที่ศาล (นิติศาสตร)
- ภาพถายนักศึกษาเขารวมโครงการ
“ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธารใหแม” –
- ภาพกิจกรรมโครงการทอดผาปาสามัคคี
ทําดีเพื่อพอ
- ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอม
กอนเขาสูตลาดแรงงาน
- รูปภาพกิจกรรมนํานักศึกษาจัดทัวร
รวมกับหนวยงานภายนอก
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ผลการดําเนินงาน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.4 สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัต
(1)
การพัฒนาชุมชนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน” (พัฒนาชุมชน)

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีบุคลากร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยินดีเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
จุดออน (Weaknesses) - คาตอบแทนวิทยากรไมเหมาะสม
- ขาดงบประมาณในการดูแลรับรองวิทยากรภายนอก
โอกาส (Opportunities) มีแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
- มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในชุมชนไดยากในการวิพากษหลักสูตร
- วิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาบรรยายเสริมกิจกรรมแกนักศึกษาไดยาก
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

17

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้

ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

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

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1 - 19 หรือวุฒิปริญญาเอก
อยูระหวางรอยละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ
5 คะแนน 1
0
ไมบรรลุเปาหมาย
วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
- แผนพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
-เอกสารขออนุญาตศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก (รปศ.) 1 คน
- ขอมูลบุคลากรโปรแกรมวิชา
สังคมศาสตรมีวุฒิปริญญาโท คน

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

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

- อาจารยมีศักยภาพในการศึกษาปริญญาเอกได
- มีอาจารยวุฒิปริญญาโทสวนใหญ
- มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกนอย
- มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอ
- หลักสูตรปริญญาเอกที่มีคุณภาพกําหนด
คะแนนความรูภาษาอังกฤษสูงเกินไป
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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 แตผดู ํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ
40 - 59
และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10

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

รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
ไมบรรลุ
ระหวางรอยละ 40 – 59 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
มีผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20 ของ
อาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- ขอมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดแก ผศ.จรูญ คําทิพย,
ผศ.สมพิศ สุขแสน, ผศ.โศรตรีย จุฑานนท

มีผูชวยศาสตราจารยคิดเปนรอยละ 20
ยังไมมีผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย/อาจารย
มีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและมีการใหรางวัลใน
การทํางานทางวิชาการ
- เกณฑการขอผลงานทางวิชาการยากกวาเดิม
ตองมีผลงาน 3 ชิ้น
- อาจารยประจําตามสัญญายังไมมีศีลธรรมที่จะ
ทําผลงานทางวิชาการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.8

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ
กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ (งานวิจัย
ที่ไดรับทุนป 2550)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ไดทําวิจัย เรื่อง
“รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ”
งานวิจัยเรือ่ งสภาพและปญหาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตรเอกสารงานวิจัย
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
งานวิจัยเรื่องสภาพและความพึงพอใจในการ
ใชฐานขอมูลรัฐประศาสนศาสตรเอกสาร
งานวิจัยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป (สกอ. 2.9 / สมศ. 11 / ก.พ.ร. 4.1.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 59
รอยละ 60 – รอยละ 79
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รปศ.สําเร็จการศึกษา 51 คน มีงานทํา
2.9
- สรุปผลการติดตามบัณฑิตป 2549 –
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 74.5
2550 ของหลักสูตรสาขาวิชา รปศ.
- พัฒนาชุมชนสําเร็จการศึกษามีงานทํา 5 คน
- สรุปผลการติดตามบัณฑิตป 2549 –
คิดเปนรอยละ 4.00
2550 ของหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีบัณฑิตที่มีงานทําแลวกอนเขามาศึกษาในหลักสูตร ทําใหสามารถนํา
องคความรูไปใชไดตรงสาขา
จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 1. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขาศึกษา
ในหลักสูตรพัฒนาชุมชน
อุปสรรค (Threats)
บัณฑิตไมคอยรวมมือในการใหขอมูล
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
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1. ...................
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
หลักสูตรยังไมไดเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต

SWOT Analysis

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับ
หรือสูง กวาเกณฑ
กพ.

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

บัณฑิตมีกระจายไปตามหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล
บัณฑิตพรอมและเต็มใจที่จะใหเก็บรวบรวม
ขอมูล
ไมมีชองทางที่บัณฑิตติดตอกับหลักสูตร ขาด
การติดตอประสานงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสมัมนาบัณฑิตคืนถิ่น
2. จัดโครงการใหศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 /
สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง12.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
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เลขที่

เอกสาร

หลักสูตรยังไมไดเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต

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

บัณฑิตมีกระจายไปตามหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล
บัณฑิตพรอมและเต็มใจที่จะใหเก็บรวบรวมขอมูล
ไมมีชองทางที่บัณฑิตติดตอกับหลักสูตร ขาดการติดตอ
ประสานงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ. 1.5 / ก.พ.ร.
4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
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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
มีนักศึกษาไดรับการยกยองจากการศึกษา
ดูงานในทวีปยุโรป
นักศึกษาไดรับเกียรติบัตร
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 คะแนน 2
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
รูปภาพการศึกษาดูงานของนายวิชา เชียงรอด
เกียรติบัตรคุณสนาม กอนวงษ

มีนักศึกษาและศิษยเกาจํานวนมาก
นักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณจํานวนนอย
มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงผลงานระดับชาติ/นานาชาติเสมอ
สกอ.,สมศ./กพร. ตั้งเกณฑไวสูงเกณฑไปควรปรับมาระดับทองถิ่น
หรือระดับชาติก็พอ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.
1.2 / ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่
สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานัน้
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
หลักสูตรยังไมไดเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

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

ศิษยเกาและนักศึกษามีศักยภาพ
ทางหลักสูตรไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลศิษยเกา
และนักศึกษาปจจุบันที่ดี
ศิษยเกามีบทบาทหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน องคกรชาวบานจํานวนมาก ทําใหมีโอกาสใน
การไดรับรางวัล

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดพบปะกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 2.16 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1 / ก.พ.ร. 22)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรไดรับมาตรฐานทุกหลักสูตร
สาขาวิชายกเวนหลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตรที่ยังรอผลการรับรองจากเนติ
บัณฑิตยสภา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

รอยละ 60 – 79 คะแนน 2
รอยละ 60 – 79 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
เอกสารหลักสูตร
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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
ผลการดําเนินงาน
ไดทําวิจัยสภาพการใชหลักสูตร

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุ
คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
รายงานการวิจัยสภาพการใชหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ป 2551 มีนักศึกษาจบการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ
มาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอ ไป

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

รอยละ 51 – รอยละ 74 คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 51 – รอยละ 74 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาฯมีการใช
เทคโนยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
มีสื่อ power point
มีการใชฐานขอมูลสารสนเทศทาง
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรในระบบ
อินเทอรเน็ต

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

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทุกวิชา
ขาดหนวยงานชวยผลิตสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเสียบอย

33

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
(มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.19

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ
กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ (งานวิจัย
ที่ไดรับทุนป 2550)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม ไดทําวิจัย เรื่อง
“รูปแบบการบูรณาการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ”
งานวิจัยเรื่องสภาพและปญหาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตรเอกสารงานวิจัย
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
งานวิจัยเรื่องสภาพและความพึงพอใจในการ
ใชฐานขอมูลรัฐประศาสนศาสตรเอกสาร
งานวิจัยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

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

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน1
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน1
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน2
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1(2) - VDO, VCD เอกสารเสริม

- มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรู
- มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 3.1(4)
- มีบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา 3.1(5)
- มีโครงการพํฒนาประสบการณวิชาชีพปก
3.1(6)
นักศึกษา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

มีมุมใหคําปรึกษาหนาหอง 1121
รัฐประศาสนศาสตรนิวส
ทุกหลักสูตรสาขาวิชามีภาพกิจกรรม/
โครงการ

มีสาสนรายเดือนใหขอมูลแกนักศึกษาและศิษยเกา
ขาดการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
มีกองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานพัฒนา
นักศึกษา
ศิษยเกาใหความรวมมือในการใหขอมูลนอย

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

ตัวชี้วัดที่ 3.5: รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา X 100
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 1.49

คะแนน 2
รอยละ 1.50 – รอยละ 1.99

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 – 1.49 คะแนน 1
รอยละ 1- 1.49 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 1.50 – 1.99 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาที่เขารวมโครงการคิดเปนรอยละ1.00

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตรมี
จํานวนโครงการ 4 โครงการ
- หลักสูตรพัฒนาชุมชนมี จํานวน 2
โครงการ
- หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มีจํานวน
2 โครงการ
- หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมีจํานวน 2 โครงการ
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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
- มีเงินสนับสนุนงานวิจัยปละประมาณ
200,000 บาท

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.3 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
อําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
ของอาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
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ผลการดําเนินงาน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รายงานการวิจัยของอาจารยมณฑล ศรีสุข
- รายงานการวิจัยของอาจารยสุพัตรา ธิมาคํา

อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทําวิจัย
ภาระงานมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจาก
ภายนอก พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความ
ตองการของแหลงทุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต
อจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.4 / สมศ. 2.1 / ก.พ.ร. 4.2.1 , 4.2.5)
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
หลักสูตรไมมงี านวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผย
แพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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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 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

คะแนน 2
คะแนน 1
ไมบรรลุ
คะแนน 2

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42
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ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยประจําทํางานวิจัยที่ไดรับทุนจาด
ภายนอก จํานวน 1 คน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.6
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณา
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
โดยอาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณดานการวิจัย
มีภาระงานมาก
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็นความ
ตองการของแหลงทุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอทุนจากแหลงวิจัย

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

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

คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.7
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณา
การเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับอําเภอ กรณีอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ (งานวิจัยที่ไดรับทุนป 2550)
โดยอาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
บุคลากรมีความรู ความสามารถและ
ประสบการณดานการวิจัย
มีภาระงานมาก
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับ
ประเด็นความตองการของแหลงทุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นจากแหลงวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.3 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 4.4.5)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1
โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2
ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1
โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก
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ผลการดําเนินงาน
มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอื่นจํานวน 2 โครงการ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3(3) - โครงการทอดผาปาสามัคคีทําดีเพื่อพอ
ของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- บายศรีสูขวัญนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
- งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมมีนอย
- ทุกหลักสูตรไมมีโครงการโดยตรงแตรวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ภายนอก
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมของกองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
- สภาพสังคมปจจุบันนักศึกษาไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

X 100

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
เนื่องจากหลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการเพื่อการ
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม จึงยังไมมคี าใชจายและมูลคาทีใ่ ช
ในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

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

อุปสรรค (Threats)

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมมีนอย ไมมีแผนงานและโครงการ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและภายนอก
ตลอดทั้งป
หนวยงานภายนอกขาดการประสานงานในการจัดโครงการ/
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น

X 100
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เนื่องจากหลักสูตรยังไมมแี ผนหรือโครงการ
เพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม จึงยังไม
สามารถคํานวณรอยละได
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมและหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพ
ของหลักสูตรใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
หนวยงานภายนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
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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
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

รอยละ 1 – รอยละ 29 คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29 คะแนน 1
ไมบรรลุวัตถุประสงค
รอยละ 1 – รอยละ 29 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาเขารวมโครงการอนุรักษพัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

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

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทอดผาปา
สามัคคีทําดีเพื่อพอ (รูปภาพกิจกรรม)
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ประเพณีไทย (รูปภาพกิจกรรม)

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ประเพณีนอย
อุตรดิตถมีศลิ ปวัฒนธรรมและประเพณีหลาย
อยางที่เอื้อตอการทํากิจกรรม
วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอนักศึกษา
ทําใหนักศึกษาไมสนใจวัฒนธรรมไทย
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มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 / สมศ. 7.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชีว้ ัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน การ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ
2. มีตัวชี้วัดและเกณฑคุณภาพ
3. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพมา
ปรับปรุง
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.1(2) เอกสาร SAR ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
9.1(3) เอกสาร SAR ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
9.1(5) รูปภาพการตรวจประกันคุณภาพ
9.1(5) เอกสารแกไขปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก นักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ
โครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง สถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา ดําเนินการ และ
ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
6 ขอแรก

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบการใหความรูดานประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา
2. มีระบบใหนักศึกษานําความรูดา น
ประกันคุณภาพไปใชในกิจกรรมของ
นักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- ทุกหลักสูตรสาขาวิชาชี้แจงนักศึกษา
ชวงปฐมนิเทศ
- ภาพกิจกรรมของนักศึกษาแตละ
หลักสูตรสาขาวิชา
- แตละหลักสูตรสาขาวิชามีมาตรการ
ควบคุมความประพฤติ และการเรียน
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางต
อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรกคะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.3(1) - เอกสาร SAR

1. มีการดําเนินการตามกลไกการประกัน
คุณลักษณะของคณะ และมหาวิทยาลัย
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
9.3(2)
ภายในใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ 9.3(3)
หนวยงานที่เกี่ยวของ

- เอกสารการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพ
- เอกสารการรายงานผล

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ คะแนน 2
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

มีการ
มีการ
ดําเนินการ 3 ดําเนินการ 3
คะแนน 1
รอยละ 75 รอยละ 75
คะแนน 2

คะแนนประเมิน บรรลุ /
ตนเอง
ไม
บรรลุ

คะแนน 1



คะแนน 2



เปาหมายป
ตอไป

มีการ
ดําเนินการ 5
คะแนน 2
รอยละ 80
คะแนน 2

คะแนน 1.5
มีการ
มีการ
ดําเนินการ 5 ดําเนินการ 5
คะแนน 2

คะแนน 2



ระดับ 4
คะแนน 2
วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวาง
1-19 หรืออยู
ระหวางรอยละ
20-29 แตวุฒิ
ปริญญาตรี
มากกวา
รอยละ 5
คะแนน 1

ระดับ 4

คะแนน 2



วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวาง
1-19 หรืออยู
ระหวางรอยละ
20-29 แตวุฒิ
ปริญญาตรี
มากกวา
รอยละ 5

คะแนน 1



มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
วุฒิปริญญา
เอกมากกวา
หรือเทากับ
รอยละ 30 และ
วุฒิปริญญาตรี
เทากับหรือ
นอยกวา
รอยละ 5
คะแนน 2
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มาตรฐานที่

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.6

รอยละ 1-39
คะแนน 1

รอยละ 1-39

คะแนน 1



ตัวชี้วัดที่ 2.8

มีการ
ดําเนินการ 3
– 4 ขอ
คะแนน 2
รอยละ 60-79
คะแนน 1
รอยละ 1-74
ไดรับ
เงินเดือน
เทากับหรือสูง
กวาเกณฑ
ก.พ. คะแนน 1
ความพึง
พอใจระดับ
1-2.49
คะแนน 1
รอยละ 0.016
-รอยละ0.029
คะแนน 2
รอยละ 1-59
คะแนน 1
รอยละ 60 –
79 คะแนน

มีการ
ดําเนินการ 3
– 4 ขอ

คะแนน 2



รอยละ 60-79

คะแนน 1



รอยละ 1-74
ไดรับ
เงินเดือน
เทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ
ก.พ.
ความพึง
พอใจระดับ
1-2.49

คะแนน 1



คะแนน 1



รอยละ
0.016-รอยละ
0.029
รอยละ 1-59

คะแนน 2



คะแนน 1



รอยละ 60 –
79

คะแนน 2



ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10

ตัวชี้วัดที่ 2.11

ตัวชี้วัดที่ 2.12

ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.16

คะแนนประเมิน บรรลุ /
ตนเอง
ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระหวาง
รอยละ 40-59
คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ
คะแนน 3
รอยละ 6079 คะแนน 1
รอยละ 7599 คะแนน 2

ความพึง
พอใจระดับ
2.50-3.49
คะแนน 1
รอยละ0.016 รอยละ 0.029
คะแนน 2
รอยละ60 –
79 คะแนน 2
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
80 คะแนน 3

59

มาตรฐานที่

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ /
ตนเอง
ไม
บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2.17

คาเฉลี่ย 1.00- คาเฉลี่ย 1.002.49 คะแนน 1 2.49

คะแนน 1



ตัวชี้วัดที่ 2.18

รอยละ 51 – 74 รอยละ 51 –
คะแนน 2
74
รอยละ 1-75 รอยละ 1-75
คะแนน 1

คะแนน 2



คะแนน 1



ตัวชีว้ ัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

ตัวชี้วัดที่ 3.5

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6

เปาหมายป
ตอไป

คาเฉลี่ย 2.50
– 3.49
คะแนน 2
รอยละ 51 –
74 คะแนน 3
รอยละ 76 –
84 คะแนน 2

คะแนน1.43
มีการ
มีการ
ดําเนินการไม ดําเนินการไม
ครบ 7 ขอแรก ครบ 7 ขอ
คะแนน 1
แรก
รอยละ 1 –
รอยละ 1 –
1.49 คะแนน 1 1.49

คะแนน 1



มีการ
ดําเนินการ 7
ขอแรก

คะแนน 1



รอยละ 1.50
– 1.99
คะแนน 2

คะแนน 2



คะแนน 1



คะแนน 2



มากกวาหรือ
เทากับ
30,000 บาท
คะแนน 3
รอยละ 20 –
29 คะแนน 2
รอยละ 31 –
41 คะแนน 2

คะแนน 1
20,000 29,999 บาท
คะแนน 2

20,000 29,999 บาท

รอยละ 1 – 19 รอยละ 1 – 19
คะแนน 1
รอยละ 31 – รอยละ 31 – 41
41 คะแนน 2
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มาตรฐานที่

ตัวชี้วัดที่ 4.7

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3

ตัวชี้วัดที่ 6.4

ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 9.1

ตัวชี้วัดที่ 9.2

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 20 – รอยละ 20 –
29 คะแนน 2 29

คะแนนประเมิน บรรลุ /
ตนเอง
ไม
บรรลุ

คะแนน 2

เปาหมายป
ตอไป



มากกวาหรือ
เทากับรอย
ละ 30

คะแนน 1.75
มีการ
ดําเนินการไม
ครบ 3 ขอแรก
คะแนน 1
0.10-0.40%
ของ
งบดําเนินการ
คะแนน 1
รอยละ 1- 14
คะแนน 1
รอยละ 1 –
29 คะแนน 1

มีการ
ดําเนินการไม
ครบ 3 ขอ
แรก
0.10-0.40%
ของ
งบดําเนินการ

คะแนน 1



มีการ
ดําเนินการ 3
ขอแรก

คะแนน 1



รอยละ 1- 14

คะแนน 1



รอยละ 1 –
29

คะแนน 1



มากกวาหรือ
เทากับ1%
ของ
งบดําเนินการ
รอยละ 1529 คะแนน 2
รอยละ30 –
59 คะแนน 2

คะแนน 1
มีการ
มีการ
ดําเนินการ 4 ดําเนินการ 4
ขอแรก
ขอแรก
คะแนน 2

คะแนน 2



มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 5
ขอแรก
คะแนน 3

มีการดําเนินการ มีการ
ไมครบ4ขอแรก ดําเนินการไม
คะแนน1
ครบ 4 ขอแรก

คะแนน 1



มีการดําเนินการ

4 – 5 ขอแรก
คะแนน 2
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มาตรฐานที่

ตัวชี้วัดที่ 9.3

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

มีการ
มีการ
ดําเนินการ 3 ดําเนินการ 3
ขอแรก
ขอแรก
คะแนน 2

คะแนนประเมิน บรรลุ /
ตนเอง
ไม
บรรลุ

คะแนน 2



เปาหมายป
ตอไป

มีการ
ดําเนินการ
อยางนอย 4
ขอแรก
คะแนน 3

คะแนน 1.67
คะแนน 1.39

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

ชนิดตัวชี้วัด
ปจจัยนําเขา
รวม
กระบวนการ
รวม
ผลผลิต
รวม
- 1.1
1 1.2
1
5 2.9,2.10,2.11,2.12,2.14, 9
2.4,2.5,2.6,2.13,2.18 5 2.1,2.2,2.3,2.7,2.8
2.15,2.16,2.17,2.19
2 3.1,3.2
2 3.3
1
3.4,3.5
2 4.1,4.2
2 4.4,4.5,4.7
3
4.3,4.6
5.2
1 5.1,5.6
2 5.3,5.4,5.5,5.7,5.8
5
- 6.1,
1 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
5
2 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8,
6 7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
8
7.5,7.15
7.16
7.12,7.13,7.14
- 8.1,8.2,8.3,8.4
4
- 9.1,9.2
2 9.3
1
12
25
33
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 9
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.33
1.00
2.00
1.50
ยังไมได
คุณภาพ

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

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

1.00
1.57
1.00
1.50
1.57
พอใช

2.00
1.25
1.50
1.00
2.00
1.31
ยังไมได
คุณภาพ

1.50
1.43
1.00
1.75
1.00
1.67
1.41

ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการ อุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

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

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

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

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

ดาน
ปจจัยนําเขา

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ

คะแนนรวม

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

3. ดานการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 4.3และ 7.15

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ,8.1 6.4 และ 7.10
8.3 ,และ 8.4

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.5, 4.6 ,2.6
และ 7.5

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

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

