รายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2551
( 1 มิถุนายน 2551 – 15 มีนาคม 2552)

บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ชื่อหนวยงาน
โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
2. ที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 โทรศัพท0 5541 1096 ,0 5541 6601-31ตอ1405 Fax. 1420
3. ประวัติความเปนมา
ภาควิชาศิลปศึกษา

ปการศึกษา 2514
ปการศึกษา 2515
ปการศึกษา 2518

ปการศึกษา 2520
ปการศึกษา 2528
ปการศึกษา 2530

ปการศึกษา 2532

ปการศึกษา 2533

จัดตั้งขึ้นกอนปการศึกษา 2514 เปนภาควิชาศิลปศึกษา
เปดสอนวิชาพื้นฐาน (ความเขาใจในศิลปะ)
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
มีอาจารยผูสอน 4 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาเอกศิลปะ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปกศ.สูง และ
เปดสอนวิชาโทศิลปศึกษา (เปดหอศิลปอุตรดิตถมีหองจัดแสดง
นิทรรศการ 1 หอง) มีอาจารยผูสอน 4 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาโทศิลปศึกษานักศึกษาภาคสมทบอาจารยผูสอน
4 คน (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาเอกเทคนิคอาชีพศิลปะ ระดับอนุปริญญา มีอาจารย
ผูสอน 5 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับอนุปริญญา มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
เปด สอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุก ตศิลป )
ระดับปริญญาตรี มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่
อาคาร 5 (อาคารศิลาอาสน)
ยายสถานที่มาทําการเรียนการสอนที่อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
มีอาจารยผูสอน 6 คน

ปการศึกษา 2539
เปดหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ
ปการศึกษา 2541-2542 มีจํานวนอาจารยผูสอน 7 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคาร สันติสุข)
ปการศึกษา 2543
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
ปการศึกษา 2546
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบนิเทศศิลป และ
เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่
อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
ปการศึกษา 2548
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
ปการศึกษา 2550
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 7 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
ปการศึกษา 2551
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกจิตกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ และออกแบบประยุกตศิลป และเอกออกแบบเครื่องปน
ดินเผา) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 8 คน อาคาร
สถานที่ อาคาร 2 (อาคารสันติ สุข)
4. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
หลักสูตรสาขาศิลปกรรมมุงเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานรางกายจิตใจอารมณ
และสังคม ดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิ
ปญญาของบรรพชน

วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ดานการบริการทางวิชา การสูสังคมที่
เนนทางดานวิชาการปฏิบัติในเรื่องของศิลปะแกคนในทองถิ่นเพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือเปน
งานอดิเรก ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิปญญา
ของบรรพชนที่สรางสมมาเปนเวลานานมีความงามและเปนเอกลักษณของตนเอง
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
1. โปรแกรมมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานศิลปกรรมออกแบบประยุกต
ศิลป และนิเทศศิลป ใหมีมาตราฐานทางวิชาการ
3. เปนศูนยกลางการบริการและเผยแพรความรูดานศิลปะวัฒนธรรม
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเปนกําลังในการพัฒนา
ทองถิน่ อยางเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และประสบการณ สามารถประกอบอาชีพหรือเปน
ผูประกอบการดานศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา ความอดทน มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ
ศิลปกรรม
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
จัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
5. โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดการองคกรและการบริหารงานหลักสูตรศิลปกรรม
ผูประสานงานหลักสูตร
คณาจารย,เจาหนาที่
นักศึกษา

6. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
6.1 อาจารยประจําหลักสูตร

รหัส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1…

อาจารย

2…

อาจารย

3…

อาจารย

4…

อาจารย

5…

อาจารย

6…

อาจารย

รหัส

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ผ.ศ. อุดมศักดิ์ ศศ.ม.
อรรถโกวิท (การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
นางสาว
ค.ม.
อนุตรา
(เทคโนโลยี
เฉิดเจิม
อุตสาหกรรม (เซรา
มิกส) )
วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส)
นายวีระพันธ ศศ.ม.
ใจสุบรรณ
(การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น)
ศ.บ.
(ประยุกตศิลป)
นางสาว
ค.ม.
จันทิมา
(ศิลปศึกษา)
ปกครอง
ศ.บ.
(ออกแบบผลิตภัณฑ)
นายสิโรตม ศศ.บ.
ทองสม
(ออกแบบผลิตภัณฑ)
นายวรวุฒิ
ศศ.บ.
ทาแกว
(ออกแบบนิเทศศิลป)

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สถานภาพ

จํานวน
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติ
ทั้งหมด
งานจริง*

อาจารย
ขาราชการ

1

1

อาจารย
ขาราชการ

1

1

อาจารย
ขาราชการ

1

1

อาจารย
ประจํา

1

1

อาจารย
ขาราชการ
อาจารย
ประจํา

1

1

1

1

สถานภาพ

จํานวน
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติ
ทั้งหมด
งานจริง*

7…

8…

อาจารย นายจาตุรันต ศศ.บ.
จริยารัตนกูล (ศิลปกรรม)

อาจารยประจํา
ลาศึกษาตอ
วันที่ 2 มิ.ย. 50
- 31 พ.ค. 52
อาจารย นายอภินันท ศศ.บ.
อาจารยประจํา
ปานเพชร
(ออกแบบนิเทศศิลป) ลาศึกษาตอ
วันที่ 2 มิ.ย. 50
- 31 พ.ค. 52
รวม

1

0

1

0

8

6

* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
6.2 ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี
4
ปริญญาโท
2
2
ปริญญาเอก
รวม
6
2

รวม
4
4
8

6.3 ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ชาย
หญิง
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
1
รวม
1
-

รวม
1
1

7. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคปกติ
24
ภาคพิเศษ
รวม
22

ชั้นปที่ 2
15
9

จํานวน
ชั้นปที่ 3
24
15

ชั้นปที่ 4
34
22

รวม
68
68

8. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัด 1.1

ตัวชี้วัด 1.2
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3

ตัวชี้วัดที่ 2.5

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2550/คะแนน

แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2551/คะแนน

ระดับคะแนน 2 .1จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารระดับ
หลักสูตร เรื่องการประกันคุณภาพ
.2จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดทํา
แผนดําเนินงานสู ตามความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน 3

1. คณาจารยเขารวมการ ระดับคะแนน 3
อบรมเรื่องการประกัน
คุณภาพ จากคณะฯ
วันที่ 24 ก.ค. 2551
และวันที่ 19 พ.ย.2551
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 2 .1จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
.2จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
ระดับคะแนน 2 .1ประชุมกําหนดแผนพัฒนาหลักสูตร
.2จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินการใชหลักสูตรพัฒนา
และปรับใช

1. คณาจารยเขารวมการ ระดับคะแนน 3
อบรมวิชาชีพครูและ
การทําวิจัยในชั้นเรียน
จากมหาวิทยาลัย วันที่
23-27 ก.ค. 2551

ระดับคะแนน 0 1. สนับสนุนใหคณาจารยเรียนตอใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยสนับสนุนการขอ
ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

1. กรรมการประจํา
ระดับคะแนน 3
หลักสูตรจัดประชุม
หลักสูตรกอนละปด
ภาคเรียน วันที่ 24 ม.ค.
2551
1. อาจารยประจํา
ระดับคะแนน 0
หลักสูตรกําลังสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา

ตัวชี้วัดที่ 2.6

.1จัดอบรมสัมมนา เรื่อง เทคนิค
ระดับคะแนน 2 วิชาการทํางานทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.9

.2จัดกิจกรรม work shop ทําผลงาน
ทางวิชาการโดยเชิญ
ผูมีประสบการณมาแนะนํา
ระดับคะแนน 2 .1ตรวจสอบการมีงานทําของบัณฑิต
ทุกๆ 3เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.10

ตัวชี้วัดที่ 2.11

ระดับคะแนน 0

ระดับคะแนน 0

.1ตรวจสอบการมีงานทําของบัณฑิต
ทุกๆ 3เดือน

.1ตรวจสอบการมีงานทําของบัณฑิต
ทุกๆ 3เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 0

ตัวชี้วัดที่ 2.17

ระดับคะแนน 1 .1ประเมินการใชหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19

มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

.1ตรวจสอบการมีงานทําของบัณฑิต
ทุกๆ 3เดือน

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 1 1.จัดสงอาจารยไปเขารวมอบรมการ
จัดการเรียนการสอนรวมทั้งการวิจัย
ในชั้นเรียน
ระดับคะแนน 2 .1สํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่1

โท 2 คน
1. คณาจารยเขารวม
หนวยจัดการงานวิจัย
ในชั้นเรียน จากคณะ
วันที่22 ธ.ค. 2551
1. แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต
1. แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต
1. แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

1. แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของ ระดับคะแนน 3
บัณฑิต
ระดับคะแนน 3
1. รายงานแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอ
ระดับคะแนน 3
หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม
1. คณาจารยเขารวมการ
อบรมวิชาชีพครูและ
การทําวิจัยในชั้นเรียน ระดับคะแนน 3
จากมหาวิทยาลัย วันที่ ระดับคะแนน 1
23-27 ก.ค. 2551

1.รายงานแบบสํารวจ
ความตองการจําเปน
ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปกรรม

ระดับคะแนน 3

มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 1

มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

.1จัดสัมมนาดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
1. คณาจารยเขารวมการ ระดับคะแนน 3
อบรมวิชาชีพครูและ
การทําวิจัยในชั้นเรียน
จากมหาวิทยาลัย วันที่
23-27 ก.ค. 2551
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

ผลการดําเนินงานตามผลการประเมิน
และแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา

(ผูชวยศาสตราจารย อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร
ผูรายงาน

บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดค
ลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 6 - 5ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการ 5ขอแรก คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
1.1.1
www.uru.ac.th
1.1.2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2549
1.1.3 เอกสารแผนพับประชาสัมพันธ
1.1.4 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548
1.1.5 แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551
1.1.6 แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ปการศึกษา 2551
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
1.2.1 แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
1.2.2 แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ปการศึกษา 2551
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ 1.3.1 แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551
กําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
1.4.1 สรุปโครงการที่ดําเนินการในแผน
ปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1.5.1 สรุปโครงการที่ดําเนินการใน
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ2ครั้ง
แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ไมไดกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายเพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
- ระดับมหาวิทยาลัย คณะไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนที่ชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางสูการปฏิบัติได
- หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และเผยแพรขอมูลสู
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน (Action Plan) สู
ความสําเร็จตามเกณฑตัวชี้วัดของ URU. QA 70 Standard & Index
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผ.ศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

(เบอรโทร)
081-4325043

ตัวชี้วัดที่ : 1.2รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

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

บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัว
จํานวนตัวชี้วัดที่สําเร็จ 4 ตัว
รอยละความสําเร็จ = 4 / 4 X 100
= 100 %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
1.1.2 สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
1.1.3 สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1
1.1.4 สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) - มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และระดับประเทศติดตอใหรวมกิจกรรมอยูเสมอ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากมหาวิทยาลัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2552
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผ.ศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

(เบอรโทร)
081-4325043

มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ : 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน :ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทกุ
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 5ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 6 ขอ คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 เอกสารรายงานการประชุม

1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด 1.1.2
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 1.3.1
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
1.3.2
1.3.3
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
1.4.1
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน
1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5

5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด 1.5.1
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและ 1.5.2
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
1.5.3

แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
ตัวอยาง power point
ตัวอยางกิจกรรมการสืบคนทาง internet
แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1
สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
บันทึกหลังการสอน
ผลคะแนนสะสม
ขอสอบกอนและหลังการสอน

6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน 1.6.1
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร

รายงานผลการประเมินการสอน

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการเรียนที่เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยมีหนวยกิต 3(2-2)
- อาจารยมีความรูและเชี่ยวชาญในดานที่สอน
จุดออน (Weaknesses) - หลักสูตรขาดการวิจัยการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
- อาจารยมีภาระงานอื่นเยอะเกินไป เชน งานบริหารจัดการในหลักสูตร
กิจกรรมนอกชั้นเรียน งานประกันคุณภาพ ฯลฯ
โอกาส (Opportunities) - มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานอาจารยทุกคนใหสอนและวิจัยควบคูกัน
- แนวการสอนทุกรายวิชาระบุใหมีการฝกปฏิบัติงานโดยกําหนดชิ้นงาน
และคะแนนไวอยางชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.3มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน :ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 หลักสูตรศิลปกรรม 2548

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู 1.2.1
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน 1.2.2
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร

1.2.3

ผลการประเมินการฝกประสบการณ
วิชาชีพจากแหลงฝกประสบการณ
สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1

1.2.4

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา 1.3.1
ทั้งที่กาํ หนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
1.3.2
ภายนอก

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

1.4.1
1.4.2
1.5.1
1.5.2
1.5.3

สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ผลการประเมินการฝกประสบการณ
วิชาชีพจากแหลงฝกประสบการณ
สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
สรุปโครงการสัมมนาการนักฝก
ประสบการณวิชาชีพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ
เอกสารรายงานการประชุม
สรุปโครงการสัมมนาการนักฝก
ประสบการณวิชาชีพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ

- อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพสูงและเปนที่ยอมรับในระดับชุมชน
จังหวัด และในระดับภาค
- ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการทํางานรวมกัน
- หลักสูตรขาดการตรวจสอบและประเมินผล
- หลักสูตรยังไมมีแผนการนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรมีเครือขายของกลุมผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรมทั้งในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และตางประเทศ
- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความสามารถดานการ
ประเมินผล
- อาจารยในหลักสูตรบางทานขาดความสนใจดานการวิจัย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.5สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา )สกอ / 2.5 .สมศ / 6.3 .ก.พ.ร(17.1 .
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
รอยละ 20-29 และ
หรือเทากับรอยละ 30 และ
รอยละ 19 - 1 หรือ วุฒิ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
นอยกวารอยละ 5
29-20แต วุฒิปริญญาตรี
หรือ
มากกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 19 – 1 คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 0 คะแนน 0
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุ
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 19 – 1 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 8 คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก 0 คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท 4 คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี 4 คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0/8. : 4/8 : 4/8 = 0 : 1 : 1
0 x 100 = 20
8
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2549
1.2.1 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548

อาจารยทมี่ ีศักยภาพสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อาจารยในหลักสูตรยังไมมีความสนใจศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอจนถึง
ระดับปริญญาเอก
- อาจารยขาดทุนที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษา นอกเหนือจากที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให
- อาจารยขาดความรูทางดานภาษาอังกฤษ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานและระดับสูงใหกับอาจารยที่อายุยังนอย เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับเรียนตอในระดับปริญญาเอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.6สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 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 59-40
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ .ขึ้น
ไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

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

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 20 คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 20 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 40 - 59 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 8 คน
ผศ. ............1........... คน
รศ. .............-.......... คน
ศ. ...............-.......... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= 0/8 : 0/8 : 1/8
= 0 : 0 : 0.1
1 x 100 = 20
5
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2549
1.2.1 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548

หลักสูตรมีอาจารยระดับ ผูชวยศาสตราจารย
- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการ- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการ และ
ขั้นตอนการทําผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการโดยมี
นโยบายอยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ
สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
- อาจารยยังไมมีโอกาสไดขอผลงานเพราะยังเปดหลักสูตรไมครบ 5 ป

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู
ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรม work shop การทําผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารยที่มีความพรอม โดย
เชิญผูมีประสบการณเปนพี่เลี้ยง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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
มีการดําเนินการไมครบ 3ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4ขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

มีการดําเนินการ 3 – 4ขอ คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 3 คะแนน 1
มีการดําเนินการ 3 ขอ คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1.2 รายงานการประชุม

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให 1.2.1
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใน
ดานการเรียนการสอน
1.2.2
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
1.3.1
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

เอกสารประกอบการประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานการประชุม
จดหมายขาวจากชุมชนคนวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการ- อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการ และ
ขั้นตอนการทําผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานวิจัยโดยมีนโยบาย
อยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ สําหรับผูที่
สนใจของทุนวิจัยหรือไดรับการเผยแพร
การเรียนการสอนของอาจารยในหลักสูตรมีจํานวนมากเกินไป

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยดานศิลปกรรม
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.9รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
ยังไมมีนักศึกษาจบหลักสูตรป 2549
รอยละ 29 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 40 %

เลขที่
1.1.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
7
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
7
บัณฑิต ที่มีงานทํา
2
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
2
40.00
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดจริง และมี
ความหลากหลาย
- นักศึกษาบางสวนไมจบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
- ระหวางเรียนนักศึกษาไดรับโอกาสและประสบการณจากการจัด
กิจกรรมนอกชั้นเรียน อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
work shop ของศิลปนระดับชาติ ฯลฯ
- ขาดอาคาร สถานที่ และหองฝกปฏิบัติการ

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.10รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ - 1รอยละ 74ได
รอยละ 75 – รอยละ 99ไดรับ
รอยละ 100ไดรับเงินเดือน
รับเงินเดือนเทากับหรือสูง
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เทากับหรือสูงกวา
กวาเกณฑ กพ.
เกณฑ กพ.
เกณฑ กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 100ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. คะแนน 3
ยังไมมีนักศึกษาจบหลักสูตร
รอยละ 100ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ 100 %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
2
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
2
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
100.00
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

คน
คน

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดจริง และมี
ความหลากหลาย
- นักศึกษาบางสวนไมจบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
- ระหวางเรียนนักศึกษาไดรับโอกาสและประสบการณจากการจัด

อุปสรรค (Threats)

กิจกรรมนอกชั้นเรียน อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
work shop ของศิลปนระดับชาติ ฯลฯ
- ขาดอาคาร สถานที่ และหองฝกปฏิบัติการ

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.11ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
(นักศึกษาปการศึกษา 2549)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.49- 1
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
คะแนน 3
ยังไมมีนักศึกษาจบหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย 4.285 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2550 7 คน
- จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ 7 ชุด
- ระดับความพึงพอใจ 4.288

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัย

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

-นักศึกษาที่จบการศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพสูง
-นักศึกษาสวนใหญไมเลือกงาน และไมเกี่ยงงาน
ในตลาดแรงงานมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.......
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ : 2.12รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.016 – รอยละ มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
0.029

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030คะแนน 3
ไมมีนักศึกษาไดรับรางวัล
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
ไมมีนักศึกษาไดรับรางวัล

-

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
ปการศึกษา

2546

ปจจุบัน

2547
39

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

2548
34

2549
41

2551

2550
26

(ปจจุบัน)

15

24

รวม
179

- นักศึกษามีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาชีพสูง
- นักศึกษาขาดความสนใจที่จะสงผลงานเขารวมกิจกรรมทางดาน
วิชาชีพ
- หลักสูตรไมมีงบประมาณสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดาน
วิชาชีพ
- หลักสูตรไดรับขอมูลขาวสารและขาวประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมดานวิชาชีพตางๆ เปนประจํา
- มีหนวยงานระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสําหรับ
สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํา work shop สําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาชีพ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 – 59 คะแนน 1
รอยละ 1 – 59 คะแนน 1
รอยละ 35 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 – 79 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 35 %

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
7
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
7
บัณฑิต ที่มีงานทํา
2
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
2
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
1
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
35.00

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

คน
คน
คน
คน
คน

- นักศึกษามีสามารถทางวิชาชีพสูง
- นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได
มีความหลากหลายทางวิชาชีพ
-

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา )มรอ(.
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00–2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50–3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 16 คน
- ผลความพึงพอใจ 3.51

มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
ยังไมมีการประเมิน
รอยละ 3.51 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 3.60 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
-อาจารยมีความรูตรงกับสายวิชาที่สอนทําใหสามารถสอนไดตรงตาม
หลักสูตร
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
อุปสรรค (Threats)
- อาจารยขาดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตามผลการ
ประเมินการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการประชุมแจงผลรายงานผลการประเมินการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
2. จัดใหมีการนําผลรายงานผลการประเมินการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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

คะแนน 2
รอยละ 51– รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 2
รอยละ 60 คะแนน2
รอยละ 83 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ....6..... คน
1.1.1
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน ......5...... คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน .....6..../..........5..... x 100 = ………83………

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. แนวการสอนรายวิชาการออกแบบ
เว็บไซตและสําเร็จรูปเพื่องานผสมหลาย
สื่อ (อ.วรวุฒ ทาแกว)
2. แนวการสอนรายวิชาประวัติศาสตร
ศิลปใชโปรแกรม power point เปนสื่อ
การเรียนการสอน (อ.วีระพันธ ใจ
สุบรรณ)
3. แนวการสอนรายวิชาการออกแบบ
เครื่องปนดินเผาเบื้องตน ใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
(อ.อนุตรา เฉิดเจิม)
4. แนวการสอนรายวิชาออกแบบตกแตง
เพื่อการโฆษณาใชโปรแกรม power point
เปนสื่อการเรียนการสอน (อ.จันทิมา
ปกครอง)

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

- คณะมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- อาจารยทุกคนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ - 1รอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 76– รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ - 1รอยละ 75 คะแนน 1
ไมบรรลุ คะแนน 0
รอยละ - 1รอยละ 75 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ - 1รอยละ 75 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .......0...... คน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน .....0......เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .....8....../.....0.....x
100 = ……0………

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

อุปสรรค (Threats)

-

อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทํางานดานวิจัย
อาจารยในหลักสูตรยังไมมีความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหอาจารยสอนและวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนงานวิจัย
- มหาวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนไวชัดเจน
- ทุกรายวิชาสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดทั้งหมด
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรม สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
2. กิจกรรม work shop เกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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 7ขอแรก มีการดําเนินการ 7ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

มีการดําเนินการครบ 7 คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 7 ขอแรก คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ 1.1.1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาปที่ 1
2550
1.1.2 รูปภาพประกอบการจัดเตรียมอุปกรณการ

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเส
ริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา

สอน
1.2.1 จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ
1.3.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

1.4.1 เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผลงาน
ศิลปะตางๆ
1.4.2 เอกสารประชาสัมพันธงานประกวดตางๆ
1.4.3 รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโย 1.5.1 เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผลงาน
ชน
ศิลปะตางๆ
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
1.5.2 เอกสารประชาสัมพันธงานประกวดตางๆ
1.5.3 รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
- โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา
7. นําผลการประเมินคุณภาพของการให 1.7.1 - เอกสารประกอบการประชุม
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
1.7.2 - สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาและศิษยเกา
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
1.7.3 - สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
1.7.4 - สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1
1.7.5 - สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- หลักสูตรสามารถจัดหากิจกรรมที่หลากหลายสลับเปลี่ยนไปได
ตลอดทั้งป
- นักศึกษาและอาจารยมีความสันพันธที่ดีตอกัน สามารถ
ปรึกษาหารือไดทุกเรื่องและตลอดเวลา
จุดออน (Weaknesses) หลักสูตรขาดงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ
โอกาส (Opportunities) ธรรมชาติของรายวิชาเหมาะแกการจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับ
นักศึกษา
อุปสรรค (Threats)
หลักสูตรไมมีอาคารเรียนเปนของตัวเอง
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.สิโรตม ทองสม

(เบอรโทร)
089-7066102

มาตรฐานที่ 4การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ : 4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
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
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

อยูระหวาง 30,000 บาท คะแนน 3
คนละ 261,280 บาท คะแนน 3
คนละ 180,000 บาท คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 6 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 30000 บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 6/180000 X 100 =30000

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 -สูจิบัตรการแสดงผลงานกลุมบังใบ
- รายงานผลการสรางสรรคงานศิลปกรรม
ของอาจารยในหลักสูตร

- อาจารยมีความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ
- อาจารยยังไมไดทํางานวิจัย
- มหาวิทยาลัยและคณะ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอทุนวิจัย
- งานสรางสรรคสวนใหญ ไมมีอัตราคาจางใดๆ แตสรางขึ้นจาก
ความประสงคของอาจารยและตองการแสดงผลงานตามบทบาท
หนาที่ของศิลปน ซึ่งสวนใหญแหลงทุนมาจากทุนสวนตัวทั้งสิ้น

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาเคาโครงวิจัย อยางนอย 3 เรื่อง
2. สรางสรรคผลงาน อยางนอย คนละ 3 ชิ้น ตอ 1 ภาคเรียน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวา หรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
รอยละ 20 คะแนน 2
รอยละ 75 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 6 คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร
8 เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
8 / 6 x 100 = 75

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 หนังสือเชิญรวมแสดงงาน
1.1.2 ภาพผลงานการนําเสนอผลงาน
1.1.3 สูจิบัตร

- อาจารยามีศักยภาพทางวิชาชีพสูง
- ลักษณะงานทางศิลปกรรม โดยหลักสากลไม
นิยมจดสิทธิบัตร เพราะผลงานการสรางสรรคมี
เพียงชิ้นเดียว

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีชองทางหรือ เวทีและนิทรรศการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติใหเขารวมแสดง
- ไมมีงบประมาณหรือแหลงทุนสนับสนุนการ
สรางผลงาน โดยสวนใหญมักใชงบสวนตัว

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาเคาโครงวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง
2. อาจารยสรางสรรคผลงาน เพื่อรวมแสดงงาน อยางนอย 8 ชิ้นงาน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325

ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ - 31รอยละ 41 คะแนน 2
รอยละ 20 คะแนน 2
รอยละ 66.67 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 6 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 4 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
4 / 6 x 100 = 67.67

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

หนังสือเชิญรวมแสดงงาน
ภาพผลงานการนําเสนอผลงาน
สูจิบัตร

- อาจารยามีศักยภาพทางวิชาชีพสูง
- ลักษณะงานทางศิลปกรรม โดยหลักสากลไม
นิยมจดสิทธิบัตร เพราะผลงานการสรางสรรคมี
เพียงชิ้นเดียว
- มีชอ งทางหรือ เวทีและนิทรรศการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติใหเขารวมแสดง
- ไมมีงบประมาณหรือแหลงทุนสนับสนุนการ
สรางผลงาน โดยสวนใหญมักใชงบสวนตัว

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

1. สงเสริมและสนับสนุนอาจารยสรางสรรคผลงาน เพื่อจัดแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาเคาโครงวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 4.7

(รายนาม)
อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 19
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1
ยังไมมีการดําเนินการ คะแนน 0
ยังไมมีการดําเนินการ คะแนน 0
ไมบรรลุ
รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

-อาจารยขาดความรูความเขาใจดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
- มีโจทยการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่
หลากหลาย
- มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก
- มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาเปนขอจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น
2. พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางนอย 1 เรื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325

มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
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
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3

บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได
และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 - ปฏิทินกิจกรรม/โครงการของหลักสูตร
1.1.2 - แผนปฏิบัติการ
1.2.1 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
1.2.2 สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1

1.2.3

1.2.4

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
1. ดานการเรียนการสอน

1.3.1

1.3.2
2. ดานการบริการวิชาการ
1.3.3
3. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.4
4. ดานพัฒนานักศึกษา
5. ดานการวิจัยและการสรางสรรค

1.3.5

1.3.6

1.3.7

สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท เปนผูเชี่ยวชาญ
วิพากษหลักสูตรอุตรสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ตรวจเครื่องมือวิจัย
คณาจารยหลักสูตรฯ เปนกรรมการจัดงาน
โครงการวันอนุรักษมรดกไทยรวมกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ประพันธบทอาเศียรวาสเนื่องในวันแม
แหงชาติใหสถานีโทรทัศนพนมมาศ
เคเบิลทีวี
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท,อ.วีระพันธ ใจ
สุบรรณ, อ.วรวุฒิ ทาแกว เปนวิทยากร
บรรยายในโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ
ทางศิลปะโดยศิลปนรวมปนรวมสมัย
จังหวัดอุตรดิตถ
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ออกแบบปก
หนังสือที่ระลึกพิธีเปดอาคารศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาทจากสํางานศาลยุติธรรม
จ.อุตรดิตถ

1.3.8

1.3.9

1.3.10

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผล
งานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1.4.1

1.4.2
1.4.3

1.4.4
1.5.1

ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท,อ.วีระพันธ ใจ
สุบรรณ, อ.วรวุฒิ ทาแกวและอ.จันทิมา
ปกครอง เปนกรรมการแขงขันวาดภาพ
การตูนและจินตนาการทางวิทยฯ ของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท,อ.วีระพันธ ใจ
สุบรรณ, อ.วรวุฒิ ทาแกวม อ.สิโรตม
ทองสมและอ.จันทิมา ปกครอง เปน
กรรมการการแขงขันการประกวดกะทง
เล็กและใหญงานวันลอยกะทง ของ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ เปนกรรมการ
ตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวง
สตริงในโครงการเสริมสรางสุขภาวะของ
หลักสูตรดนตรี
หนังสือเชิญเขารวมแสดงงาน จาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ รวมแสดงผลงานนิทรรศการ
ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ (แรงบันดาลใจจาก
พอแหงแผนดิน) ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติหอศิลป
สูจิบัตรนิทรรศการ
หนังสือเชิญเขารวมแสดงงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภาค
กลุมน้ําโขง
สูจิบัตรนิทรรศการ
หนังสือเชิญเขารวมแสดงงาน จาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ รวมแสดงผลงานนิทรรศการ
ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ (แรงบันดาลใจจาก
พอแหงแผนดิน) ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติหอศิลป

1.5.2
1.5.3

1.5.4
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

สูจิบัตรนิทรรศการ
หนังสือเชิญเขารวมแสดงงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภาค
กลุมน้ําโขง
สูจิบัตรนิทรรศการ

อาจารยและผูส อนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่สามารถชวยและ
อนุรักษงานศิลปะไดเปนอยางดี
ขาดการจัดทําแผนการมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
หลักสูตรมีโอกาสเขารวมงานดานการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

(เบอรโทร)
089- 9586758

ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใช
เพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปทแี่ ลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
100 % คะแนน 3
9 % ของงบดําเนินการ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- งบดําเนินการปงบ 2551 771,820 บาท
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม 68,820 บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ
= 68,820/771,820x 100 = 9

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
1.1.2 สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
1.1.3 สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจและมาตรฐานตัวชี้วัด
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

089- 9586758

ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

X
100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย รอยละ 89 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 9
1.1.1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขา
โครงการ
รวมสังเกตการณการสัมมนาเชิงปฎิบัติ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
การของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
- 8 โครงการ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม 1.1.2 โครงการนิทรรศการผลงานภาค
นักศึกษา = 8/9 x 100 = 89
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
1.1.3 โครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1

1.1.4

1.1.5
1.1.6

1.1.7

1.1.8

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

อุปสรรค (Threats)

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องในวันแม
แหงชาติและวันครบรอบวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศิลปะการ
วาดภาพเบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่น
โครงการบายศรีสูขวัญและปฐมนิเทศ
นักศึกษาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรม
โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร
ม.ราชภัฎอุตรดิตถ
โครงการเขียนภาพพุทธประวัตดิ านหลัง
พระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล ม.ราช
ภัฎอุตรดิตถ
โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อการพัฒนานักวิจัยดานศิลปกรรม

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดาน
การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจการโครงการที่สอดคลองพันธกิจและตัวชี้วัด
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

089- 9586758

ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ
- 8 โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
รอยละ 70 นักศึกษา/จํานวนโครงการ
= 74/ 106 = 70

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 93.33 คะแนน 3
รอยละ 70 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1 สรุปโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และเขารวมสังเกตการณการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
1.1.2 สรุปโครงการนิทรรศการผลงานภาค
ปฎิบัตงิ านโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา วิชา
ศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔

1.1.3
1.1.4

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

สรุปโครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1
สรุปโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯเนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
นักศึกษาบางสวนขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม หรือมี
กิจกรรมอื่นเกิดขึ้นพรอมๆ จากภายนอกหลักสูตร
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมสม่ําเสมอ
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
- หลักสูตรไดรับขาวสารลาชาทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดทัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรจัดระบบการจัดการขาวสารและอาจารยเพื่อรับผิดชอบการทํางานใหมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น
2. หลักสูตรมีการจัดระบบการจัดการใหนักศึกษาเกิดความรวมมือทางในการเขารวมโครงการ/
กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

089- 9586758

บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาศิลปกรรม
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่
1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5

ตัวชี้วัดที่ 2.6

ตัวชี้วัดที่ 2. 9
ตัวชี้วัดที่ 2. 10

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

บรรลุ /
ไมบรรลุ

เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการ 5
6 -ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

2 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 19 - 1

3 คะแนน
2.50
คะแนน

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
19 -1
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
1 – 39
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80
รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอแรก
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 0

2 คะแนน

0 คะแนน

รอยละ 1 - 39

1 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย

รอยละ 1-39

รอยละ 40

1 คะแนน

รอยละ 100

3 คะแนน

ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80
รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ

3 คะแนน

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

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
มากวาหรือเทากับ ระหวาง 4.285
3.50
คะแนนเฉลี่ยอยู คะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง รอยละ
รอยละ 0
0.003 – 0.0015
รอยละ 1-59
รอยละ 35
มากกวาหรือ
คาเฉลี่ย 3.51
เทากับคาเฉลี่ย3.50
มากกวาหรือ
รอยละ 83
เทากับรอยละ 75
รอยละ 1-75
รอยละ 0

ตัวชี้วัดที่ 4.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่
4

0 คะแนน

35 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน

บรรลุ
คะแนนเฉลี่ย
เปาหมาย มากวาหรือเทากับ
3.50
ไมบรรลุ คะแนนเฉลี่ยอยู
เปาหมาย ระหวาง รอยละ
0.003 – 0.0015
บรรลุ
คะแนนเฉลี่ยอยู
เปาหมาย ระหวาง 60-79
บรรลุ มากกวาหรือเทากับ
เปาหมาย 3.50
บรรลุ มากกวาหรือเทากับ
เปาหมาย
รอยละ 75
ไมบรรลุ
รอยละ 75 - 1
เปาหมาย

1.67
คะแนน
ดําเนินการครบ 7
ขอแรก

เฉลี่ยมาตรฐานที่
3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3 มากกวาหรือเทา
กับ 30,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละ 1 – 19
ตัวชี้วัดที่ 4-6

3 คะแนน

รอยละ 1 – 30
รอยละ 1 – 19

ดําเนินการครบ 7
ขอแรก

2 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย

ดําเนินการครบ
ทุกขอ

2 คะแนน

มากกวาหรือเทา
กับ 30,000 บาท
รอยละ 20 – 29
รอยละ 1 – 30
รอยละ 1 – 19

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
2.25
คะแนน

บรรลุ
มากกวาหรือเทา
เปาหมาย กับ 30,000 บาท
บรรลุ
มากกวา หรือ
เปาหมาย เทากับรอยละ 30
บรรลุ
รอยละ 31 – 41
เปาหมาย
ไมบรรลุ รอยละ 1 – 19
เปาหมาย

มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4

ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

ดําเนินการอยาง
นอย4 ขอแรก
มากกวาหรือ
เทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ
มากกวาหรือ
เทากับ รอยละ 30
รอยละ 81 – รอย
ละ 99

ดําเนินการอยาง
นอย4 ขอแรก
มากกวาหรือ
เทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ
มากกวาหรือ
เทากับ รอยละ 30
รอยละ 81 – รอย
ละ 99

2 คะแนน

บรรลุ
ดําเนินการอยาง
เปาหมาย
นอย4 ขอแรก
3คะแนน
บรรลุ มากกวาหรือเทากับ
เปาหมาย
1% ของ
งบดําเนินการ
3 คะแนน
บรรลุ มากกวาหรือเทากับ
เปาหมาย
รอยละ 30
2 คะแนน
บรรลุ มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 100
3 คะแนน
2.09
คะแนน

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

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน

ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
1.33
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
3.00
มาตรฐานที่ 6
2.00
รวมทุกมาตรฐาน
พอใช
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

2.00
2.50
2.00
-

3.00
1.57

2.50
1.67
2.00
2.25
3.00
2.09

2.25
ดี

1.52
3.00
2.07
ดี

ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

คณะผูจัดทํา
ผ.ศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.สิโรตม ทองสม
อ. อนุตรา เฉิดเจิม
อ. จันทิมา ปกครอง
อ.วรวุฒิ ทาแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(…………………………………….)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

(…………………………………….)
ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

(…………………………………….)
คณะบดีคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ผูวิจัย/สรางสรรค
จํานวนเงินทุนวิจัย/สรางสรรค
1.
งานชุด ภูสอยดาว 4 ชิ้น
อ.จันทิมา ปกครอง
5,000
2.
งานชุดรมรื่น 2 ชิ้น
*
2,000
3.
แรงบัลดาลใจที่แตกตาง
อ.วรวุฒิ ทาแกว
1,500
4.
งาน 88 arts
*
1,500
5.
งานชุดแรงศรัทธาที่สรางสรรค
*
25,000
6.
งาน coditiond shap and shape and
*
2,500
texture
7.
บิณบาตร 7 ตุลา 51
*
1,500
8.
บาตรใบหนึ่งในเดือน มีนาคม
*
1,500
9.
จิตแหงบาตร 2/2551
*
1,500
10.
Pink nood
*
500
11.
บาตรทั้ง 5 และวิถีแหงการขอ
*
2,500
12.
Mimd/1/2009
*
1,000

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจยั ภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ผูวิจัย/สรางสรรค
จํานวนเงินทุนวิจัย/สรางสรรค
แหลงทุน
13.
Painting of eastern asia.2008
อ.วรวุฒิ ทาแกว
2,000
สวนตัว
14.
Riligon and codition in shap
*
8,000
*
teature/2
15.
รูปลักษณแหงศรัทธา
*
2,500
วิทยาลัยเพาะชาง
16.
จิตแหงบาตร1/2552
*
2,500
ม.ราชภัฎเชียงราย
17.
บิณฑบาตรน้ําใจ
*
1,500
ม.ราชภัฎเชียงราย
18.
Mind
*
1,000
สวนตัว
19.
วัดดอนสัก ลับแล digital panting
ผ.ศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท 3,000
*
20.
ประติมากรรมสื่อผสม เดียวดายใต
*
2,000
*
เงาจันทร
21.
Red nude
*
2,000
*
22.
ประติมากรรมสื่อผสม ทหารเอก
*
5,000
ม.ราชภัฎอุตรดิตถ
พระยาพิชัย
23.
มาสคอตกิฬาเยาวชนแหงชาติ
*
15,000
การกิฬาและการทองเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ
24.
Drawing girl
*
2,000
สวนตัว

ระยะเวลาดําเนินการ
5 วัน
2 สัปดาห
1 วัน
1 วัน
1 วัน
4 วัน
1 เดือน
1 เดือน
2 สัปดาห
2 สัปดาห
1 เดือน
2 สัปดาห

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ผูวิจัย/สรางสรรค
จํานวนเงินทุนวิจัย/สรางสรรค
13.
แรงบันดาลใจที่สรางสรรค
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
20,000
14.
ความรักของครอบครัว
*
2,000
15.
พอ แม ลูก
*
2,500
รวม
4 คน
120,000

แหลงทุน
สวนตัว
ม.ราชภัฎเชียงราย
*

ระยะเวลาดําเนินการ
5 วัน
1 เดือน
1 วัน

ตารางแสดงรายชือ่ งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

1

coditiond shap and shape and texture

2

บิณฑบาต 7 ตุลาคม 2551

3
4
5
6

บาตรใบหนึ่งในเดือน มีนาคม
Painting of eastern asia.2008
Riligon and codition in shap teature/1
Riligon and codition in shap teature/2

ผูวิจัย
อ.วรวุฒิ ทาแกว
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
ผ.ศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
ผ.ศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
อ.วรวุฒิ ทาแกว
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
อ.จันทิมา ปกครอง
อ.วรวุฒิ ทาแกว
*
*
*

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลขหนา

นิทรรศการศิลปกรรม กลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 7

14/3/51

16

นิทรรศการศิลปกรรม กลุมครูศิลป
แผนดินลานนา ครั้งที่ 8

4/1/52

12

คืนศิลปสูถอนเกิดเปดบานสลา
5 inthernationnal Art Festival
4 inthernationnal Art Festival
Art exhibition to Glorify
Supreme Artist’s Tnspiration

4/1/52
11/2/52
10/6/51
24/7/51

26
129
65
28

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ
1.

2.

3.

โครงการ

วันที่จัด

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3-5 มกราคม
และเขารวมสังเกตการณการ
2552
สัมมนาเชิงปฎิบัติการของ
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ
นานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
โครงการนิทรรศการผลงานภาค 23 กุมภาพันธ
ปฎิบัติงานโครงการพิเศษ
– 8 มีนาคม
ออกแบบประยุกตศิลปของ
2551
นักศึกษา สาขา วิชาศิลปกรรม
ชั้นปที่ ๔
โครงการคายศิลปกรรมสัญจรสู
28 ธันวาคม
สาธารณชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2551 -31
ครั้งที่ 1
มกราคม 2552

จํานวน
ผูเขารวม
70

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม

ผูรับผิดชอบ

30,000

จํานวนเปาหมาย
(นักศึกษา)
100

70

อ.จันทิมา ปกครอง

5,000

100

70

70

ผ.ศ.อุดมศักดิ์
อรรถโกวิท

21,820

100

70

70

อ.วรวุฒิ ทาแกว

คาใชจาย

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

1

2

3

4

5
6
7
8

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเขารวม
3-5 มกราคม
สังเกตการณการสัมมนาเชิงปฎิบัติการของโครงการ
2552
แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภาคกลุมน้ําโขง
โครงการนิทรรศการผลงานภาคปฎิบัติงานโครงการ
23
พิเศษออกแบบประยุกตศิลปของนักศึกษา สาขา
กุมภาพันธ –
วิชาศิลปกรรม ชั้นปที่ ๔
8 มีนาคม
2551
โครงการคายศิลปกรรมสัญจรสูสาธารณชนเพื่อ
28 ธันวาคม
พัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 1
2551 -31
มกราคม
2552
โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
8-31
นางเจาสิริกิตฯเนื่องในวันแมแหง
สิงหาคม
ชาติและวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
2551
มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศิลปะการวาดภาพ
27 เมษายน–
เบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่น
1 พฤษภาคม
2552
โครงการบายศรีสูขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษา
กรกฎาคม
ศิลปกรรมหลักสูตรศิลปกรรมโปรแกรมศิลปกรรม
2552
ศาสตร ม.ราชภัฎอุตรดิตถ
โครงการเขียนภาพพุทธประวัติดานหลังพระ
เมษายน
ประธานศาลาพุทธอุตรมงคลม.ราชภัฎอุตรดิตถ
2552
โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการ
พัฒนานักวิจัยดานศิลปกรรม

สิงหาคม
2552

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน

/

/

/

/

/
/
/
/

