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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน : หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 (1134) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความเปนมาของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (หรือภาคบรรณารักษศาสตรฯ) ได
รับผิดชอบการสอนวิชาการใชหองสมุด ซึ่งแตเดิมใชรหัส บร.1 ตอมาไดใชรหัส บรรณ 1 ในระดับ ป.กศ.
และ บรรณ 101 ใน ระดับ ป.กศ.สูง และปริญญาตรีรหัส 16330101 (สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา) 2(12) ปจจุบันหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ ไดรับผิดชอบการสอนในรายวิชา 1500105A สารสนเทศ
และการศึกษาคนควา และรายวิชาเอก
ในป พ.ศ.2517 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯ ไดเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง วิชาโท ทั้งภาคปกติ
และ อาจารย 4 ทาน รับผิดชอบในการสอน ตอมาในป พ.ศ. 2519 ภาควิชาไดเปดสอนวิชาเอกในระดับ
ป.กศ.สูง รุนแรกทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา 2 กลุม จํานวน 82 คน และดําเนินงานการสอนจนถึงป
พ.ศ.2524
ในป พ.ศ. 2523 ภาควิชาบรรณารักษศาสตรฯ ไดเปดสอนระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา โดย
รับ นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลารวม 2 กลุม จํานวน 57 คน
การสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สําหรับนักศึกษาภาคปกติเริ่มเปน
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2532 ในระยะเวลาเดียวกันก็ไดทําการสอนสาขาบรรณารักษศาสตรฯ ทั้งวิชาเอกและ
วิชาโทตามหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอีกหลายกลุม ในป พ.ศ. 2523 ไดเปดสอน
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ไดรับผิดชอบการสอนระดับปริญญาตรี ศศ.บ.
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ศศ.บ. 1 และ ศศ.บ. 3 รวม จํานวน 67 คน ภายใตการดําเนินการ
สอนของคณะกรรมการ ประจําโปรแกรม 6 ทาน ปจจุบันที่ตั้งของหลักสูตรสาขาวิชาอยูที่ หอง 1134 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีอาจารยในหลักสูตรเกษียณอายุราชการไป จํานวน 2 ทาน และ
อาจารยประจําหลักสูตรไดเขาปฏิบัติงานในหองสมุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
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ปรัชญา
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม ความเปนเลิศทางดานคุณธรรม
และ จริยธรรม ความเปนเลิศทางดานสุขภาพอนามัยและกีฬา และความเปนเลิศทางดานการบริหาร
จัดการ
วิสัยทัศน
หลัก สูต รสาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตรแ ละบรรณารั ก ษศาสตร มุ งพั ฒนาบัณ ฑิต และพั ฒนา
บุคลากรใหมีความคุณ ภาพ มีความรอบรูดานทัก ษะวิช าชีพและทัก ษะการใชภาษาตางประเทศและ
สารสนเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี และ ใหบริการสารสนเทศแกสังคมยุคสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
พันธกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร มุงผลิตบัณฑิตมีความรูแบบสห
วิทยาการ พัฒนาองคความรูทางดานทักษะวิชาชีพพัฒนา ทักษะการใชภาษาตางประเทศ มีคุณธรรม
และ จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยและกีฬา และพัฒนาวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น และ
สังคม
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
1. บัณฑิตมีความรูแบบสหวิทยาการ สามารถในการวิเคราะห และความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม และความเปน ผูนํา สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน
ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. บัณฑิตสามารถสรางองคความรู และผลิตผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ ใหมีผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ
ทั้งอาจารยและนักศึกษาไมนอยกวา 5 เรื่องตอป และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
3. บัณฑิตสามารถบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภู มิปญญาไทย และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นโดยใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
4. อาจารยและนักศึกษา มีความรูความสามารถ มีทักษะและ เจตคติที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีศักยภาพในการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งาน
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วิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และสามารถดําเนินการตาม
ภารกิจไดอยางมีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูแบบสหวิทยาการ สามารถในการวิเคราะห และความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม และความเปน ผูนํา สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน
ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ การวิจยั เพื่อ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ ใหมีผลงานวิจัย เอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ ทั้งอาจารย
และนักศึกษาไมนอยกวา 10 เรื่องตอป และเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
3. มุงบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ ญาไทย และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นโดย
ใหมีกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ
4. เพิ่มคุณภาพบุคลากร ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะและ เจตคติที่สอดคลองกับการ
พัฒนาการศึกษาดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางนอยคนละ 1 ครั้งตอป
5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานวิชาการ งาน
กิจกรรมนักศึกษา ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และสามารถดําเนินการตามภารกิจไดอยาง
มีคุณภาพ
3. โครงสรางองคกร คณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
1. นางสาวรัชนีวรรณ ขําประดิษ
ผูประสานงานหลักสูตร
2. นางอรพินธุ พูนนารถ
กรรมการ
3. นางบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
กรรมการ
4. นายวุฒิพงศ นอยหัวหาด
กรรมการ
5. นางสาวกณิกนันต สิงหสานิตย
กรรมการและเลขานุการ
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โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

สกอ. (สมศ. / กพร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (URU QA70)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
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4. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

รายชื่อ

1.
2.

ผศ.อรพินธุ พูนนารถ
อ. บานเย็น ภัทรกียรติเจริญ
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อ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ
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อ.กณิกนันต สิงหสานิตย
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อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

อม. บรรณารักษ
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.ม. เทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ
5

สถานภาพ

อาจารยขาราชการ
อาจารยประจํา
ลาศึกษาตอ วันที่ 1
พ.ย. 51
อาจารยประจําตาม
สัญญา
อาจารยประจําตาม
สัญญา
อาจารยประจําตาม
สัญญา

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1
0.5

1

1

1

1

1

1
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* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
5. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ชาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
ปริญญาเอก
รวม
1

จํานวน
หญิง
4
4

รวม
5
5
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6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ชาย
หญิง
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
1
รวม
1

รวม
1
1

7. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคปกติ
9
ภาคพิเศษ
รวม
9

รวม
13
13

ชั้นปที่ 2
-

จํานวน
ชัน้ ปที่ 3
3
3

ชั้นปที่ 4
1
1
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8. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีการ
กําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของ
การบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มี
โครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกมีส
วนรวม
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวน
ของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารย
ประจํา

ผลการ
แผนการพัฒนา
ดําเนินงาน
ป 2550/
คะแนน
ระดับ 5
จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 2 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

รอยละ 70
คะแนน 1

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2551/
คะแนน
- ประชุมคณะกรรมการ มีการ
ดําเนินการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
1/2551 วันที่ 2 ต.ค. 2551 ครบทุกขอ
- ประชุมคณะกรรมการ คะแนน 3
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
2/2551 วันที่ 31 ม.ค. 52
-

ระดับ 6
คะแนน 2

-

ระดับ 6
คะแนน 2

ระดับ 3
คะแนน 1

-

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุกขอ
คะแนน 3

คะแนน 0

-

คะแนน 0
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวน รอยละ 1ของอาจารยประจําที่
39 คะแนน
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูช 1
วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของ N/A
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบป
การศึกษา 2550)
ตัวชี้วัดที่ 2.10 รอยละ
N/A
ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ(เงินเดือนตาม
เกณฑ 7,000 – 8,000
บาท) (นักศึกษาที่จบป
การศึกษา 2550)
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับ
N/A
ความพึงพอใจของนายจ
าง ผูประกอบการ และผู
ใชบัณฑิต (นักศึกษาป
การศึกษา 2550)
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละ คะแนน 0
ของนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผ
านมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมใน

-

รอยละ 30
คะแนน 1

-

รอยละ42.86
คะแนน 1

-

รอยละ66.67
คะแนน 1

-

รอยละ4.288
คะแนน 3

-

คะแนน 0
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ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละ
ของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.17 :
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
การศึกษา (มรอ.)
ตัวชี้วัดที่ 2.18 รอยละ
ของอาจารยที่มีการเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอนตอ
อาจารยประจํา (มรอ.)
ตัวชี้วัดที่ 2.19 รอยละ
ของจํานวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตออาจารยประจํา
มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีการ
จัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา (สกอ. 3.1)
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละ
ของงานวิจัยและงานสร
างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรือ

N/A

-

รอยละ100
คะแนน 3

N/A

-

คะแนน 3

รอยละ
83.33
คะแนน 3

-

รอยละ 100
คะแนน 3

รอยละ
16.67
คะแนน 1

-

รอยละ 0
คะแนน 0

ระดับ 5
คะแนน 1

-

มีการ
ดําเนินการ
ครบทุก
ขอคะแนน 3

5,000/6 =
833.33
บาท
คะแนน 1

-

512,635 / 4
= 128,158
บาท
คะแนน 3

รอยละ 0
คะแนน 0

-

รอยละ 0
คะแนน 0
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อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.6 รอยละ
ของอาจารยประจําที่ได
ทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.7 รอยละ
ของจํานวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นตอจํานวน
งานวิจัยทั้งหมด
มาตรฐานที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3ประสิทธิผล
ในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.4 รอยละ
ของคาใชจายและมูลคาที่
ใชในการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 6.5 รอย
ละของโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6.6 รอย

รอยละ
16.67
คะแนน 1

-

รอยละ 25
คะแนน 1

รอยละ 0
คะแนน 0

-

รอยละ 0
คะแนน 0

ระดับ 3
คะแนน 2

-

ระดับ 3
คะแนน 2

รอยละ 0
คะแนน 0

-

รอยละ
35.61
คะแนน 3

รอยละ 5
คะแนน 1

-

รอยละ
44.44
คะแนน 3

รอยละ 0

-

รอยละ
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ละเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการใน
การอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และ
วัฒนธรรม

คะแนน 0

92.12
คะแนน 3
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน อย
างตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

ระดับ 6 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 2
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
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1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
- หลักสูตรสาขาวิชานําขอมูลที่ตองการ
เผยแพรใหทางคณะเพื่อนําไปทําแผนพับ
ใหกับหลักสูตรเพื่อใชในการประชาสัมพันธ
- หลักสูตรสาขาวิชานําขอมูลใหกับทาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรของทางคณะเพื่อ
นําไปจัดทําเวบไซตของหลักสูตรสาขาวิชา
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ไดมีการจัดทําหลักสูตร
ผานการพิจารณาแลวตั้งแตป พ.ศ.2549
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองปการศึกษา 2551
(มิถุนายน 2550-กุมภาพันธ 2551) เพื่อ
รายงานการปฏิบัติงานของหลักสูตรและ
เพื่อรับการประเมินจากหนวยงานตางๆ
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2551 ของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

1.1.1(1) แผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร
1.1.1(2) เวบไซตของหลักสูตร
1.1.1(3) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร พ.ศ.2549 (ผานการ
พิจารณาแลว)

1.1.2(1) รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา
2551 (มิถุนายน 2550-กุมภาพันธ
2551)
1.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจําป 2551 ของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน 1.1.3(1)
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
1.1.3(2)
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทํา
แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทําแผน
งบประมาณประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552) ของหลักสูตร

แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร
แผนงบประมาณประจําป 2551 (1
ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ของ
หลักสูตร
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4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 1.1.4(1) แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทํา
1.1.4(2) แผนงบประมาณประจําป 2551 (1
แผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ของ
การศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทําแผน
งบประมาณประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552) ของหลักสูตร
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอย
างนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผู
บริหารและสภาสถาบัน
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองปการศึกษา 2551
(มิถุนายน 2550-กุมภาพันธ 2551) เพื่อ
รายงานการปฏิบัติงานของหลักสูตรและ
เพื่อรับการประเมินจากหนวยงานตางๆ
- หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดประชุมเพื่อทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 2551 ของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

1.1.5(1) รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา
2551 (มิถุนายน 2550-กุมภาพันธ
2551)
1.1.5(2) รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา
2551 (1มิถุนายน 2551-15 มีนาคม
2552)

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 1.1.6(1) บันทึกผลการประชุมของหลักสูตรครั้งที่
8/2551 วันที่ 29 ตุลาคม 2551 (การทํา
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
SWOTของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร)
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
- จัดประชุมอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาเพื่อ
ทํา SWOT ขึ้นมา
ผลการดําเนินงาน
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
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7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

1.1.7(1) รายงานการประชุมผลการประเมินและ
ผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน

หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมีการ
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปรับทราบ
ปรัชญา วิสัยทัศน แผนการดําเนินการที่ชัดเจน
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ชวยใหระดับหลักสูตรมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. นําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่องทุกป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ.กณิกนันต สิงหสานิตย

(เบอรโทร)
087-5232450

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
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การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

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

รอยละ 75 คะแนน 2
รอยละ 70 คะแนน 1
รอยละ 78.26 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด .......23........ ตัว 1.2.1(1) แผนปฏิบัติการประจําปของหลักสูตร
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ .......18...... ตัว
2551
รอยละความสําเร็จ = …18…. / …23…. X 100
= ……78.26……..

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

นักศึกษามีจํานวนนอย ระเบียบ
การงบประมาณไมเอื้อตอการออกไปปฏิบัติงาน
-
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1. จัดทําแผนปฏิบัติประจําป 2552 ของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
2. จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 2552 ของหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ.กณิกนันต สิงหสานิตย

มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน

(เบอรโทร)
087-5232450
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ จัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุก
หลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความตองการของ
ผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ อิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 6 คะแนน 2
ระดับ 6 คะแนน 2
ระดับ 6 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3

19

ผลการดําเนินงาน
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ของการ จัดการศึกษาทุก
หลักสูตร
- จัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อปรึกษา
ในการปฏิบัติตางๆ ของทางหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
- จัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อปรึกษา
ในการจัดทํารายวิชาการศึกษาทั่วไป
(รายวิชา 1500105A สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา) มีการทํารายงานกลุม
ยอยและนําเสนอ
- ผศ.อรพินธุ พูนนารถและอาจารย
กณิกนันต สิงหสานิตย จัดทํารายวิชา
1633802 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร นักศึกษาไดมี
ประสานงานและเรียนรูการทํางานดานตาง
ของหองสมุดรวมกัน
- ในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร นักศึกษาฝกประสบการณฯ ไดมี
ประสานงานและเรียนรูการทํางานดานตาง
ของหองสมุดรวมกับบุคลากรในแหลงฝก
ประสบการณฯ และมีการทํางานปนทีม
- ฝายฝกประสบการณวิชาชีพของคณะได
จัดทําคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.1(1) บันทึกการประชุมของหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

2.2.2(2) แนวการสอนรายวิชา 1500105A
สารสนเทศและการศึกษาคนควา

2.2.2(3) แนวการสอนรายวิชา 1633802 การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

2.2.2(4) วิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

2.2.2(5) คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ และ
รายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
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และรายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหกับทางหลักสูตร
- รายวิชา 1633902 การวิจยั เบื้องตนทาง
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด ใหมีการ
อภิปรายผล คนควาจัดทํารายงาน
โครงการวิจัยรวมกันระหวางนักศึกษา
- รายวิชา 1633409 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการประยุกตใชอาจารยจา
เอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด ใหมีการอภิปราย
ผล คนควา ทํารายงานกลุมรวมกันของ
นักศึกษา
แนวการสอนรายวิชา 1631103 สารสนเทศ
กับสังคม อาจารยกณิกนันต สิงหสานิตย
ไดใหนักศึกษาทําการศึกษา อภิปรายขาว
ดานสังคมในยุคปจจุบัน และนักศึกษา
อภิปรายกลุมตามหัวขอ
รายวิชา 1631305 การอานและการสงเสริม
การอาน ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานรวมกันของนักศึกษา และทํารายงาน
กลุม อภิปรายผลจากการศึกษา
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียน
รูทุก หลักสูตร
- จัดประชุมอาจารยในหลักสูตรเพื่อปรึกษา
ในการจัดทํารายวิชาการศึกษาทั่วไป(แนว
การสอนรายวิชา 1500105A สารสนเทศ
และการศึกษาคนควา)การใชระบบ OPAC,
Search engine, Internet ในการสืบคน
สารสนเทศ ใช Power point และ
อินเทอรเน็ต ในการสอน

2.2.2(6) แนวการสอนรายวิชา 1633902 การวิจัย
เบื้องตนทางสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

2.2.2(7) แนวการสอนรายวิชา 1633409
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การประยุกตใช

2.2.2(3) แนวการสอนรายวิชา 1631103
สารสนเทศกับสังคม

2.2.2(4) แนวการสอนรายวิชา 1631305 การอาน
และการสงเสริมการอาน

2.2.3(1) แนวการสอนรายวิชา 1500105A
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
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แนวการสอนรายวิชา 1633204 การอาน
และการสงเสริมการอาน ไดมีการคนควา
แหลง องคกรที่สนับสนุนสังคมในการอาน
ทางอินเทอรเน็ต สงงานผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต
รายวิชา 1631207Aสารสนเทศสําหรับเด็ก
ไดมีการศึกษาคนควาแหลงสารสนเทศ
สําหรับเด็กทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทางอินเทอรเน็ต สงงานผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต
- รายวิชา 1633507A บริหารงานหองสมุด
และศูนยสารสนเทศสืบคนงานบริหารดาน
ตางๆ ของหนวยงานตางๆ ทางอินเทอรเน็ต
และสงงานผานทางระบบอินเทอรเน็ต
- อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด ได
จัดทําแนวการสอนแนวการสอนรายวิชา
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกตใช ในการใช power point และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
สงงานผานทางระบบอินเทอรเน็ต
- ผศ.อรพินธุ พูนนารถและอาจารย
กณิกนันต สิงหสานิตย จัดทําแนวการสอน
รายวิชา 1633802 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ให
มีการฝกประสบการณฯ ทางดานฝก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ซึ่ง
นักศึกษาจะมีการฝกงานดานใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2.3(2) แนวการสอนรายวิชา 1633204 การ
อานและการสงเสริมการอาน

2.2.3(3) แนวการสอนรายวิชา 1631207A
สารสนเทศสําหรับเด็ก

2.2.3(4) แนวการสอนรายวิชา 1633507A
บริหารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ

2.2.3(5) รายวิชา 1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกตใช

2.2.3(6) แนวการสอนรายวิชา 1633802 การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

2.2.3(7) วิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
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- รายวิชา 1631402 โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ ไดมีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ตางๆ ที่ชวยงานของหองสมุดและศูนย
สารสนเทศ
- อาจารยกณิกนันต สิงหสานิตย 1633412A
บริการสารสนเทศบนระบบออนไลน ทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสงงานผานทาง
ระบบอินเทอรเน็ต
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
ความตองการของผูเรียน
- อาจารยในหลักสูตรรับผิดชอบจัดทําแนว
การสอนในรายวิชาของตนเอง ที่แสดงถึง
ความหลากหลายของกิจกรรมประกอบการ
เรียนการสอน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
- คณะจัดทําการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนและทําการ
ประเมินผลสงใหอาจารยแตละทาน
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
- คณะจัดทําการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผูสอนในแตละภาคเรียนและทําการ
ประเมินผลสงใหอาจารยแตละทาน
- นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ชั้นปที่ 4 ทําการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
หลักสูตรสาขาวิชาและทางคณะไดทําผล

2.2.3(8) แนวการสอนรายวิชา 1631402
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ

2.2.3(9) แนวการสอนรายวิชา 1633412A บริการ
สารสนเทศบนระบบออนไลน

2.2.4(1) แนวการสอนที่แสดงถึงความหลากหลาย
ของกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน

2.2.5(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผูสอน

2.2.6(1) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผูสอน

2.2.6(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชา
(สําหรับชั้นปที่ 4)
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การประเมินสงใหกับทางหลักสูตรตอไป
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองและติดตามพัฒนาการ
ผูเรียนรายบุคคล
ขาดผลงานวิจัยของอาจารยที่เปนการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูของผูเรียนของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน
คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน
ใหกับอาจารย
ภาระงานสอนและงานอื่นๆ ของอาจารย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 เรื่องตอ 1 ปการศึกษา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. กณิกนันต สิงหสานิตย

(เบอรโทร)
087-5232450
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติไดจริง
โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ รวม
มือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ดรับการสนับสนุนจาก ผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 3 คะแนน 1
ระดับ 3 คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ไดมีการจัดทําหลักสูตร
ผานการพิจารณาแลวตั้งแตป พ.ศ.2549
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ไดมีการจัดทําหลักสูตร
ผานการพิจารณาแลวตั้งแตป พ.ศ.2549
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตร
โดยความ รวมมือกับองคการหรือหนวย
งานภายนอก
- ทางคณะไดจัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับการตอบ
รับจากแหลงฝกประสบการณที่รับนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ
- จุฬาลงกรณมหาราชวิทยาลัย ไดโครงการ
จัดหองสมุด จุฬาลงกรณมหาราชวิทยาลัย
วิทยาเขตวัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ
ขึ้นมาและไดขอความชวยเหลือจากทาง
หลักสูตรใหนํานักศึกษาในการจัดหองสมุด
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1(1) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ป 2549

2.3.2(1) หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ป 2549

2.3.3(1) ใบสงตอบรับนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

2.3.3(2) โครงการจัดหองสมุด จุฬาลงกรณ
มหาราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดหมอนไม
จังหวัดอุตรดิตถ

2.3.4(1) ใบสงตอบรับนักศึกษาฝกประสบการณ

26

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
สารสนเทศศาสตร
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
- ทางคณะไดจัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ และไดรับการตอบ
รับจากแหลงฝกประสบการณที่รับนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ
- ทางหลักสูตรไดรับแบบประเมินจากแหลง 2.3.4(2) แบบประเมินนักศึกษาฝกประสบการณ
ฝกประสบการณฯ ของนักศึกษาที่ไดเขารับ
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 2.3.5(1) รายงานการประชุมแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

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

มีการนําชุมชนภายนอกมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนอย
ไมมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรม
ตางๆ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตรใหเปนที่ตองการของ
ผูประกอบการ และตลาดแรงงาน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. กณิกนันต สิงหสานิตย

(เบอรโทร)
087-5232450
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาต
ออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

รอยละ 10 คะแนน 1
0
0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
อาจารยทั้งหมด 5 คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก 0 คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท 5 คน
อาจารยวฒ
ุ ิปริญญาตรี 0 คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

28

= …../…….
=…./…….
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชากําลังศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ทาน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมและกระตุนใหอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทุกทาน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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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 4059 แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

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

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

รอยละ 20 คะแนน 1
รอยละ 1-39 คะแนน 1
รอยละ 20 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 คะแนน 1
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 5 คน
ผศ. 1 คน
รศ. - คน
ศ. - คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= 0/0 : 0/0 : 1/4
=0:0:0
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1(1) เอกสารคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
อรพินธุ พูนนารถ

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหอาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการโดยกําหนดเปนภาระงานที่
สามารถเบิกตอบแทนได
ภาระงานของอาจารยมากจนไมมีเวลา
ขาดความรูความเขาใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 1 ทาน สงผลงานเพื่อขอผลงานในระดับผูชวยศาสตราจารย หรือ รอง
ศาสตราจารย

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 42.86 %

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

รอยละ 20 คะแนน 1
N/A
รอยละ 42.86 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.9(1) รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
7
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
7
บัณฑิต ที่มีงานทํา
3
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
0
42.86
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํารายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2550
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรบั เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเท
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ ากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
กพ.

รอยละ 50 คะแนน 1
N/A
รอยละ 66.67 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ 66.67 %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.10(1) รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร
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สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
3
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
2
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
66.67

คน
คน

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

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (นักศึกษาปการศึกษา
2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49
รอยละ 4.00 คะแนน 3
N/A
รอยละ 4.288 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 4.5 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2550 จํานวน 7
คน
- จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ 7 ชุด
- ระดับความพึงพอใจ 4.288
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.11(1) รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
(เบอรโทร)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ
083-2142628
หลักฐาน
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 0.003 คะแนน 1
0
0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 0.005 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบันทั้งหมด
60 คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล - คน
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล -

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
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ปการศึกษา

2546

ปจจุบัน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

2547

2548

2549

2550

2551
(ปจจุบัน)

ทางหลักสูตรไมไดรับการแจงจากบัณฑิตหาก
บัณฑิตที่จบไปแลวไดรับรางวัล
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางบัณฑิตและทางหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

รวม

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628

38
161

ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ปการศึกษา
ของ
นักศึกษา

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล

161
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- รอยละบัณฑิตทีไ่ ดงานทําตรงสาขา 71.43 %

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 60 – 79

มากกวาหรือเทากับรอยละ
80

รอยละ 50 คะแนน 1
N/A
รอยละ 71.43 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.14(1) รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
7
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
7
คน
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
3
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
0
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
3
คน
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
71.43

40
162

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

บัณฑิตไมไดเขาเวบไซตของทางมหาวิทยาลัย
เพื่อเขามาตอบขอมูลที่จําเปนตางๆ

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. แจงและประชาสัมพันธใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาใหเขามากรอกขอมูล
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628

41
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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

คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน 2
N/A
คาเฉลี่ย 4.06 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 1 คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 1 คน

- ผลความพึงพอใจ 4.06

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.17(1) รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาในปการศึกษา 2552
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628

42
164

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

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

รอยละ 75 คะแนน 3
รอยละ 83.33 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 4 คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน 4 คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน 4 x 100 /4 = 100%

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.18.1(1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา

2.18.1(2)
2.18.1(3)
2.18.1(4)
2.18.1(5)
2.18.1(6)
2.18.1(7)

1500105A สารสนเทศและการศึกษา
คนควา
แนวการสอนรายวิชา 1500105A
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
แนวการสอนรายวิชา 163204 การอาน
และการสงเสริมการอาน
แนวการสอนรายวิชา 1631207A
สารสนเทศสําหรับเด็ก
แนวการสอนรายวิชา 1633507A
บริหารงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
รายวิชา 1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกตใช
แนวการสอนรายวิชา 1633802 การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
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2.18.1(8) วิชา การฝกประสบการณวิชาชีพทาง

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
2.18.1(9) แนวการสอนรายวิชา 1631402
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนทุกทาน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยมีการผลิตสื่อสารสนเทศ E-learning หรือ สื่อที่พัฒนานวัตกรรมการสอน อยาง
นอย 1 รายวิชา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 :

รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ 18 คะแนน 1
รอยละ 16.67 คะแนน 1
รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 4 คน

- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน 0 เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .........../..........x
100 = 0

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

อุปสรรค (Threats)

อาจารยยังไมมีงานวิจัยที่แสดงถึงพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เปนรูปธรรม
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและการพัฒนามี
การสงเสริมการทําวิจัยและจัดอบรมเกี่ยวกับ
วิจัยอยูตลอด
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.อาจารยมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอย 1 เรื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ. รัชนีวรรณ ขําประดิษ

(เบอรโทร)
083-2142628
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน วัน เดือนป ที่สําเร็จ
ในรายวิชา
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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
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
- ทางคณะสงผลการประเมินแบบสํารวจ
ความตองการและแบบประเมินความพึง
พอใจ ใหกับทางหลักสูตร

ระดับ 6 คะแนน 1
ระดับ 5 คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทุกขอคะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1(1) เอกสารสงผลประเมินแบบสํารวจความ
ตองการและแบบประเมินความพึงพอใจ
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ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
- ทางหลักสูตรไดรับผลการประเมินแบบ
สํารวจความตองการและแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากทางคณะ
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
- ทางหลักสูตรไดรับผลการประเมินแบบ
สํารวจความตองการและแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากทางคณะ
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา
- คณะแตงตั้งอาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอย
หัวหาด เปนอาจารยที่ปรึกษา และจัด
ตารางเขาพบที่ปรึกษาประจําป 2551
- ทางหลักสูตรทําการสรุปผลการประเมิน
แบบสํารวจความตองการและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
-- หลักสูตรสาขาวิชานําขอมูลใหกับทาง
นักวิชาการคอมพิวเตอรของทางคณะเพื่อ
นําไปจัดทําเวบไซตของหลักสูตรสาขาวิชา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
- ทางหลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทําโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.2(1) ผลประเมินแบบสํารวจความตองการ
และแบบประเมินความพึงพอใจ

3.1.3(1) ผลประเมินแบบสํารวจความตองการ
และแบบประเมินความพึงพอใจ

3.1.4(1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและตาราง
เขาพบที่ปรึกษาประจําป 2551

3.1.4(2) แบบสรุปผลการประเมินแบบสํารวจ
ความตองการและแบบประเมินความพึง
พอใจ
3.1.5(1) เวบไซตของทางหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3.1.6(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
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บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
- ทางหลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทําโครงการ 3.2.6(2) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ศาสตร
- อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด
3.2.6(3) โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศ
จัดทําโครงการศึกษาดูงานแหลง
ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.
สารสนเทศภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
จ.กรุงเทพมหานคร
3.2.6(4) โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร
- อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ จัดทํา
เบื้องตนใหกบั นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอก
โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอกสารสนเทศ
สารสนเทศศาสตรและ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
บรรณารักษศาสตร
3.2.6(5) โครงการเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
- อาจารยของทางหลักสูตรสารสนเทศ
สังคมศาสตร
ศาสตรและบรรณารักษศาสตรจัดทํา
โครงการ
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 3.2.7(1) แบบสรุปผลการประเมินแบบสํารวจ
ความตองการและแบบประเมินความพึง
ทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
พอใจ
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให 3.2.8(1) รายงานการประชุมสรุปผลการประเมิน
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
แบบสํารวจความตองการและแบบ
และศิษยเกา
ประเมินความพึงพอใจ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- อาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน
- นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาอาจารยไดทุก
เรื่อง
งบประมาณมีนอยไมเพียงพอตอการจัดหา
อุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
การจัดสรรงบประมาณในปการศึกษาตอไป
งบประมาณมีจํานวนนอย
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. แตงตั้งใหผูรับผิดชอบในการสํารวจ ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน
2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ.อรพินธุ พูนนารถ

(เบอรโทร)
081-8874881
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
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
ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 4 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 512,635 บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 512,635X4/ = 128,158 บาท

20,000 บาท คะแนน 1
5,000 / 6 = 833.33 บาท คะแนน 1
512,635 / 4 = 128,158 บาท คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.3.1(1) โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความ
เปนอยูดีมีสุขของชุมชนโดยองคกร
ทองถิ่น ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ(อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด
รวมทีมหลักสูตรการพัฒนาชุมชน)
งบประมาณ 497,635 บาท
4.3.1(2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (อ.จาเอก
วุฒิพงศ นอยหัวหาด รวมนางสาว พัช
รีญา หงษคํา)งบประมาณ 5,000 บาท
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4.3.1(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุดประชาชน จังหวัดแพร (อ.จา
เอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด และนายอริยะ
ดวงปลอง)งบประมาณ 5,000 บาท
4.3.1(4) การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ
(อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด และ
นางสาวศรัญญา กอบคํา)งบประมาณ
5,000 บาท
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานที่ไดรับทุน
อยางตอเนื่อง
อาจารยมีภาระงานสอนและภาระงานของ
หลักสูตรมาก
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยในหลักสูตรมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มอยางนอย 1 โครงการ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

(เบอรโทร)
081-3471357

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
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งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 0 คะแนน 0
รอยละ 0 คะแนน 0
รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 4 คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร 0
เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
............./.............. x 100 = ……………….

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

เลขที่
-

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ
30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-

อาจารยในหลักสูตรไมมงี านวิจัยและงานสราง
สรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไป
ใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล
หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

(เบอรโทร)
081-3471357

ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
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จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

X 100

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ 20 คะแนน 1
รอยละ 16.67 คะแนน 1
รอยละ 25 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 31 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 4 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 1 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
1 /x 100/4 = 25

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

4.6.1(1) โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความ
เปนอยูดีมีสุขของชุมชนโดยองคกร
ทองถิ่น ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ(อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด
รวมทีมหลักสูตรการพัฒนาชุมชน)
งบประมาณ 497,635 บาท กําลัง
ดําเนินการ
4.6.1(2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด รวม
นางสาวพัชรีญา หงษคํา)งบประมาณ
5,000 บาท ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551

4.6.1(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุดประชาชน จังหวัดแพร (อ.จาเอก
วุฒิพงศ นอยหัวหาด และนายอริยะ ดวง
ปลอง)งบประมาณ 5,000 บาทภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2551
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4.6.1(4) การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ
(อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด และ
นางสาวศรัญญา กอบคํา)งบประมาณ
5,000 บาท ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2551
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยยังไมไดทําวิจัยมากและวิจัยบางเรื่องไมได
ขอทุน
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

1. ผลักดันใหอาจารยขอทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทําผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง
ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

ตัวชี้วัดที่ 4.7 :

(เบอรโทร)

081-3471357

รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทัง้ หมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :

172

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 19

รอยละ 20 – รอยละ 29

มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 5 คะแนน 1
รอยละ 0 คะแนน 0
รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 5 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยมีการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางนอย 1 เรื่อง
ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย
ผูวิจัย

(เบอรโทร)

081-3471357

งานวิจัย
เพื่อ
ทองถิ่น
, 

ระยะเวลา
ดําเนินการ
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
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2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมี
การนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ระดับ 3 คะแนน 2
ระดับ 3 คะแนน 2
ระดับ 3 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 4 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได 6.3.1(1) แผนงบประมาณประจําป 2551
และมีแผนงานรองรับ
- อาจารยในหลักสูตรรวมกันจัดทําแผน
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งบประมาณประจําป 2551
- อาจารยในหลักสูตรรวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ประจําป 2551

6.3.1(2) แผนปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรประจําป 2551
6.3.1(3) สรุปโครงการตางๆ
6.3.2(1) แผนงบประมาณประจําป 2551

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
- อาจารยในหลักสูตรรวมกันจัดทําแผน
งบประมาณประจําป 2551
- อาจารยในหลักสูตรรวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา
แผนปฏิบัติงานหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
บรรณารักษศาสตรประจําป 2551
ประจําป 2551
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.3(1) โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
- อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด ไดทํา
โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
- อาจารยจาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด ไดทํา 6.3.3(2) โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศ
โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศภาค
ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
กลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.กรุงเทพมหานคร
จ.กรุงเทพมหานคร
- อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ ไดจัดทํา 6.3.3(2) โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวัน
โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวันพอ
พอแหงชาติประจําป 2551
แหงชาติประจําป 2551
6.3.3(3) โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ
- อาจารยรัชนีวรรณ ขําประดิษ ไดจัดทํา
โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ
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6.3.3(1) โครงการจัดหองสมุด จุฬาลงกรณ
มหาราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดหมอนไม
จังหวัดอุตรดิตถ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผล
งานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

กิจกรรมงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ
เขากับพันธกิจอื่นๆ เพียงดานเดียว
สามารถจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อใชใน
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได
งบประมาณมีจํานวนนอยหากจะตองกิจกรรมที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติ และอาจารยในหลักสูตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
ยังไมมีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมดานนี้

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมโครงการ การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมให
เขากับพันธกิจอื่นมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
ผูกํากับดูแล

(รายนาม)

(เบอรโทร)
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ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

081-3471357

ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบันได
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ใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของ
งบดําเนินการ

คะแนน 2
คะแนน 3
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
- งบดําเนินการปงบ 2551 70,000 บาท
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม 24,930 บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
= 24,930 x 100 / 70,000 = 35.61

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

X 100

รอยละ 0.10 คะแนน 1
รอยละ 0 คะแนน 0
รอยละ 35.61 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 37 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.4(1) โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร จํานวน 3,000 บาท
6.4(2) โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวัน
พอแหงชาติประจําป 2551 จํานวน
1,305 บาท
6.4(3) โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ
(ไมไดใชงบประมาณ)
6.4(4) โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศ
ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 20,625 บาท
ทางหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ ยัง
ไมสามารถเชื่อมในการจัดกิจกรรม/โครงการ
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

ดานศิลปวัฒนธรรมมากพอ
สามารถจัดสรรงบประมาณในปการศึกษา
2552 ในการทํากิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไดตอไป
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
2. จัดกิจกรรมโครงการ การอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมให
เขากับพันธกิจอื่นมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน

ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

(เบอรโทร)

081-3471357

ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ใน
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ปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 15 – รอยละ 29

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 8 คะแนน 1
รอยละ 5 คะแนน 1
รอยละ 44.44 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 5 โครงการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 1โครงการ

X
100

เลขที่
6.5.1(1)

- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = 4x 100/ 9 = 44.44
6.5.1(2)
6.5.1(3)

6.5.1(4)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร
เบื้องตนใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอก
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร จํานวน 3,000 บาท
โครงการเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 804 บาท
โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศ
ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20,625บาท
โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร จํานวน 3,000 บาท

6.5.1(5) โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวัน
พอแหงชาติประจําป 2551 จํานวน
1,305 บาท
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6.5.1(6) โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ
(ไมไดใชงบประมาณ)
6.5.1(7) โครงการจัดหองสมุด จุฬาลงกรณ
มหาราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดหมอนไม
จังหวัดอุตรดิตถ
6.5.1(8) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
6.5.1(9) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

(เบอรโทร)

081-3471357

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน
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1

2

3

4
5
6
7
8
9

โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอรเบื้องตน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอกสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศภาค
กลาง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.
กรุงเทพมหานคร
โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวันพอ
แหงชาติประจําป 2551
โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ

10 สิงหาคม
2551และ 17
สิงหาคม 2551
14 - 16 มกราคม
2552

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
โครงการเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
โครงการจัดหองสมุด จุฬาลงกรณมหาราช
วิทยาลัย วิทยาเขตวัดหมอนไม จังหวัด
อุตรดิตถ

20 ตุลาคม 2551



16 กุมภาพันธ
2552
7 กุมภาพันธ
2552









4 ธันวาคม 2551



5 ธันวาคม 2551






ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
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ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 – รอยละ 29

รอยละ 30 – รอยละ 59

มากกวาหรือเทากับ รอยละ
60

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 10 คะแนน 1
รอยละ 0 คะแนน 0
รอยละ 92.12 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 4 โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 100%

เลขที่
6.6.1(1)

- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= 368.75 / 4 = 92.12
6.6.1(2)

6.6.1(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานแหลงสารสนเทศ
ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
โครงการกิจกรรมผูกขอมือนองใหมของ
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
โครงการกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการวัน
พอแหงชาติประจําป 2551
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6.6.1(4) รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
โครงการทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ
(ไมไดใชงบประมาณ)
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
(รายนาม)
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

(เบอรโทร)

081-3471357

บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
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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
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

บรรลุ / ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 6
คะแนน 2
รอยละ75
คะแนน2

ครบทุกขอ

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ78.26

คะแนน 2

บรรลุ

ครบทุกขอ
คะแนน3
รอยละ 90
คะแนน3

2.50

ระดับ 6
คะแนน 2
ระดับ 3
คะแนน 1
รอยละ 10
คะแนน 1
รอยละ 20
คะแนน 1
รอยละ 20
คะแนน 1
รอยละ 50
คะแนน 1
รอยละ 4.00
คะแนน 3
รอยละ 0.003
คะแนน 1
รอยละ 50
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 2.50
คะแนน 2

ระดับ 6

คะแนน 2

บรรลุ

ครบทุกขอ

คะแนน 3

บรรลุ

0

0

ไมบรรลุ

รอยละ 20

คะแนน 1

บรรลุ

รอยละ 42.86

คะแนน 1

บรรลุ

รอยละ 66.67

คะแนน 1

บรรลุ

รอยละ4.288

คะแนน 3

บรรลุ

0

0

ไมบรรลุ

รอยละ 71.43

คะแนน 2

บรรลุ

คาเฉลี่ย 4.06

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 7
คะแนน 3
ครบทุกขอ
คะแนน 3
รอยละ 10
คะแนน 1
รอยละ 30
คะแนน 1
รอยละ 60
คะแนน 2
รอยละ 75
คะแนน 2
รอยละ 4.5
คะแนน 3
รอยละ0.005
คะแนน 1
รอยละ 80
คะแนน 3
มากกวาหรือ
เทากับ 3.50
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ตัวชี้วัดที่ 2.18

รอยละ 75
คะแนน 3

รอยละ 83.33

คะแนน3

บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2.19

รอยละ 18
คะแนน 1

รอยละ 0

0

ไมบรรลุ

เฉลี่ยมาตรฐานที่
2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่
3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3

ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7

1.58

ระดับ 6
คะแนน 1

ครบทุกขอ

คะแนน 3

บรรลุ

ครบทุกขอ
คะแนน 3

มากกวาหรือ
เทากับ
30,000 บาท
คะแนน 3
รอยละ 10
คะแนน 1
รอยละ 31
คะแนน 2
รอยละ 5
คะแนน 1

3.00

20,000 บาท
คะแนน 1

128,158
บาท

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 0
คะแนน 0
รอยละ 20
คะแนน 1
รอยละ 5
คะแนน 1

รอยละ 0

คะแนน 0

ไมบรรลุ

รอยละ 25

คะแนน 1

บรรลุ

รอยละ 0

คะแนน 0

ไมบรรลุ

เฉลี่ยมาตรฐานที่
4

มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3

คะแนน 3
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
75 คะแนน 3
รอยละ 50
คะแนน 1

1.00

ระดับ 3
คะแนน 2

ระดับ 3

คะแนน 2

บรรลุ

ระดับ 4
คะแนน 3
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ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5

ตัวชี้วัดที่ 6.6

เฉลี่ยมาตรฐานที่
6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

รอยละ 0.10 รอยละ 35.61
คะแนน 1
รอยละ 8 รอยละ44.44
คะแนน 1

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 10
คะแนน 1

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 92.12

รอยละ 37
คะแนน 3
มากกวาหรือ
เทากับ 30
คะแนน 3
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ
60 คะแนน 3

2.75
1.83

การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

188

(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐา
น

ปจจัยนําเขา

1
2

2.4,2.5,2.6,2.13,2.1
8

3
4
5
6
7

3.4,3.5
4.3,4.6
5.2

8
9

7.5,7.15

-

ชนิดตัวชี้วัด
รว
กระบวนการ
รว
ผลผลิต
ม
ม
- 1.1
1 1.2
5 2.1,2.2,2.3,2.7,2.8 5 2.9,2.10,2.11,2.12,2.1
4,
2.15,2.16,2.17,2.19
2 3.1,3.2
2 3.3
2 4.1,4.2
2 4.4,4.5,4.7
1 5.1,5.6
2 5.3,5.4,5.5,5.7,5.8
- 6.1,
1 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
2 7.1,7.2,7.3,7.4,7.8 6 7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,
7.12,7.13,7.14
,
7.16
- 8.1,8.2,8.3,8.4
4
- 9.1,9.2
2 9.3
12
25

รว
ม
1
9

1
3
5
5
8

1
33
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

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

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลการประเมิน
รวม

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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