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สวนที่ 1
บทนํา

ประวัติสาขาดนตรี
สาขาวิชาดนตรี เดิมบริหารวิชาการในรูปแบบสวนราชการ เรียกวา ภาควิชา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในชวงแรกรับผิดชอบวิชา
พื้นฐานดนตรีทั่วไปและวิชาเลือกเสรีไดแก ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังคีตนิยม เปน
ตน ตอมาในป 2529 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ป) ขึ้น
เปนครั้งแรก ตามนโยบายสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมอบใหกรมการฝกครูไปทดลองเปดสอน เพื่อมุงหวัง
นักดนตรีมืออาชีพออกสูตลาดแรงงาน แตปญหาสําคัญของหลักสูตรนี้ คือ ผูเรียนจบออกไปสวนใหญ
ระดับความรูและทักษะฝมือไมสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะผูที่เรียนจบจากวิทยาลัยครู
นอกเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูสมัครเขาเรียนดังที่กลาว สวนมากมีพื้นฐานความรูทางดนตรีนอย
มาก และใชเวลาเรียนเพียง 2 ป ความรูและทักษะฝมือจึงไมสามารถไปตอสูกับตลาดแรงงานได ดังนั้น
วิทยาลัยครู (สวนใหญในกรุงเทพมหานคร) ที่มีค วามพรอมในทุกดานและมีศักยภาพสูงจึงตองเปด
หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คบ. 2 ปหลังขึ้น เพื่อรองรับผูที่จนอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขา
ดนตรี (อ.ศศ. 2 ปหลัง) ที่ตองการศึกษาตอ รวมทั้งผูที่จบจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถดวย นอกจากนี้ยังมีผูที่
จบอนุปริญญาสาขานี้อีกจํานวนไมนอยที่ไปศึกษาตอสาขาอื่น ๆ เพื่อใหจบปริญญาตรี ทําใหประเทศชาติ
ประสบปญหาดานทรัพยากรมนุษยที่ไมมีศักยภาพ หรือไมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนจํานวน
มาก การวางรากฐานการศึกษาในอดีตที่ขาดการวิจัยของไทยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศตองดอย
พัฒนามาเปนระยะเวลายาวนาน
ป 2538 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป (คบ. 4 ป) สาขา
ดนตรีศึกษาแบบกวาง คือ เรียนทั้งรายวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล ในปริมาณหนวยกิตจํานวนใกลเคียง
กันและตองเรียนวิชาชีพครูประกอบไปดวย รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 140 หนวยกิต
แตเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผูสอนและวัสดุอุปกรณดนตรี ภาควิชาจึงไมสามารถเปดรับนักศึกษาทุก
ปติดตอกันได จําเปนตองสรรหาบุคลากรผูมีความรูความสามารถทางดนตรีไทยและดนตรีสากล ทั้งจาก
ทองถิ่นและจากภายนอกเพื่อเชิญเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษชวยสอนทุกภาคเรียน การขออัตรากําลังใน
สวนที่ขาดแคลนไดกระทํามาโดยตลอด แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากนโบายลดอัตรากําลังบรรจุของ
รัฐบาลตามระบบการปฏิรูปการศึกษา
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ป 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดทดลองบริหารวิชาการภายในจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา
เปนแหลงแรก โดยมุงหวังในเกิดความคลองตัวในการบริหารวิชาการ บุคลากร และตองการบริหาร
จัดการในดานการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเนนคุณภาพผลงานเปนสําคัญ
นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ภาควิชาดนตรีซึ่งเปนสวนราชการที่มีผลกระทบโดยตรงใน
เรื่องวัสดุครุภัณฑ จึงเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิชาการจากภาควิชาดนตรีมาเปนโปรแกรมวิชาดนตรีดวย
ตอมาในป 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศการแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ
กําหนดใหมีสว นราชการเปน คณะ 4 คณะ ประกอบดว ย คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ใหมีหนวยงานหลักในคณะ
เพียงหนวยงานเดียว คือ สํานักงานเลขาคณะบริหารงานคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะมีคณะเปน
ประธานคณะกรรมการ และใหโปรแกรมวิชาบริหารวิชาการเทานั้น
ปรัชญาสาขาดนตรี
มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางวิชาดนตรีและเปนผูประกอบวิชาชีพทางดนตรีที่มีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถ มีคุณ ธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพทางดานดนตรีตลอดจนเปน พลเมืองที่ดีตอ
สังคม
วิสัยทัศนสาขาดนตรี
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัตดิ นตรี มีจิตสํานึกตอสวนรวม มี
ความคิด สรางสรรคสามารถนําเทคโนโลยีทางดานดนตรีและดานอื่น ๆ มาประยุกตเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสังคมและรูเทาทัน โลกาภิวัติ มีการวิจัยเพื่อการเรียนรูทางดนตรีและสงเสริมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น
พันธกิจสาขาดนตรี
1. ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีสากลและดนตรีไทยโดยมุง
ตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น
2. การวิจัยผลิตผลงานทางดานดนตรี สรางองคความรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาใน
ศาสตรเฉพาะทางที่จะนําไปสูการพัฒนาสังคมและทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการดานดนตรีแกชุมชนและสังคม
4. ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีดานดนตรีใหแกสังคมและทองถิน่
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วัตถุประสงคสาขาดนตรี
1. เพื่อผลิต บัณ ฑิต สาขาดนตรีใหเปนผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทฤษฏีและปฏิบัติ
ดนตรีตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีใหมีความเชี่ยวชาญดานดนตรีเพื่อเปนนักดนตรีมืออาชีพได
3. เพื่อเปนศูน ยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดนตรี สําหรับการเรียนรูวิชา
ดนตรีและบุคคลทั่วไปในทองถิ่น
4. เพื่อการวิจัยองคความรูเกี่ยวกับดนตรีและศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาองคความรูตาง ๆ และการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่ออนุรกั ษสงเสริม เผยแพร พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
ยุทธศาสตรสาขาดนตรี
1. พัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานดนตรี โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเปน
ประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโปรแกรมวิชาดนตรี เพื่ออนุรักษ เผยแพร พัฒนา
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําการวิจัยที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของทองถิ่น
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการทางดานดนตรีแกทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ
5. ผลักดันเพื่อเปนศูนยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดานดนตรี โดยนําเอา
องคความรูที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น
6. พัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา ไปสูระบบ
การประกันคุณภาพของคณะและสถาบัน
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โครงสรางการจัดองคกร
รูปแบบโครงสรางการจัดองคกรหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
สาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร

ศิลปกรรม

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

การพัฒนาชุมชน

หลักสูตร
ดนตรี

โครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานสาขาดนตรี

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา / นักศึกษา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
- คูมือประกันคุณภาพหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา
ไปสูการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีแผน / โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
3. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR
อาจารยประจําหลักสูตร
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2551
ลํา
ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ
เวชกามา
อาจารย อํานาจ บุญอนนท

คุณวุฒิ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
ศศ.ม. ดนตรีวิทยา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
อาจารยบุญลอย จันทรทอง ศป.ม. มนุษยดุริยางควิทยา
ค.บ.ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
อาจารยวัชระ แตงเทศ
ศศ.ม. ดนตรีไทย
ค.บ. ดนตรีศึกษา
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต ศศ.บ. ดนตรีสากล
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี ศศ.บ. ดนตรีสากล
อาจารยพันธุเ อก ใจหลวง
คบ.ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
อาจารยอรัญวดี แสงทอง
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารยประยงค รื่นณรงค ค.บ. ดนตรีศึกษา
รวม

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง

อาจารยขาราชการ

1

1

อาจารยขาราชการ

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา

1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
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ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามคุณวุฒิสูงสุด
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ชาย
3
4
-

หญิง
2
-

รวม
5
4
9

ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตารางที่ 3 ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
จํานวน

ตําแหนงทางวิชาการ

ชาย

หญิง

รวม

1
1

-

1
1

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม

ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2551 จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา
โปรแกรมวิชา/ ชั้นปที่ 1(คน)
ช. ญ. รวม
หลักสูตร
แขนงดนตรีไทย - - แขนงดนตรีสากล - - รวม

ชั้นปที่ 2(คน) ชั้นปที่ 3(คน) ชั้นปที่ 4(คน) ชั้นปที่ 5(คน)
รวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

12 -

12

12 1

12

-

1

4

-

-

4

6

1

-

19

-

-

-

25
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สรุปผล การดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนิน
งานป 2550 /
คะแนน

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1 คะแนน1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
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
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่3.1
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
มาตรฐานที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6

คะแนน 3

แผนการพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ จาก
แผนพัฒนา

ไดผลวิเคราะหความสอดคลอง
พิจารณาตามดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนิน
งานป 2551 /
คะแนน
คะแนน3
คะแนน3

คะแนน 2
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 1
NA
NA
NA
คะแนน3
NA
NA
คะแนน 1
0

พัฒนาปรับปรุงวิธีการสอน
เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
วางแผนการพัฒนาบุคลากร
วางแผนการพัฒนาตนเอง
ติดตามการไดงาน
ติดตามการทํางาน
วางแผนสํารวจจากแหลงฝกงาน
วางแผนการสงเสริม
ติดตามการทํางาน
ประชุมวางแผนการสํารวจ
ประชุมวางแผน
วางแผนการพัฒนา

ผลประเมินนศ.มีความพึ่งพอใจ
ไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
รายงานตามเอกสาร
มีการกําหนดภาระงาน
ผลการสํารวจ
ผลการประเมิน
ระดับความพึ่งพอใจ
ผลการสํารวจ
ผลการสํารวจ
ผลประเมินความพึ่งพอใจ
รายงานตามเอกสาร
รายงานตามเอกสาร

คะแนน3
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

คะแนน 1

ประชุมวางแผนการพัฒนา

ผลการประเมิน / การสอบถาม

คะแนน 3

คะแนน1
คะแนน 0
คะแนน 2
คะแนน 3

วางแผนการดําเนินการ
วางแผนการดําเนินการ
ประชุมวางแผนการดําเนินการ
วางแผนการดําเนินการ

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3

วางแผนการดําเนินการ
วางแผนการดําเนินการ
วางแผนการดําเนินการ
วาง แผนการดําเนินการ

รายงานตามเอกสาร
รายงานตามเอกสาร
รายงานตามเอกสาร
รายงานตามเอกสาร
จัดทําโครงการ/ กิจกรรม
รายงานตามเอกสารไดรับทุน
รายงานตามเอกสาร
ผลการประเมินโครงการ

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานตัวชี้วัด ระดับ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน อยาง
ตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 4 คะแนน 1
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตรสาขาวิชา มีการกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร
และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไปได
ทราบ

เลขที่
1.1.1(1)

1.1.1(2)
1.1.1(3)
2. มีการสํารวจความคิดเห็นแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย 15 ป และมีการจัดประชุมทํา
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ

1.1.2(1)

1.1.2(2)

3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติ
1.1.3(1)
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2551 ซึ่งมีการ
กําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จและกลยุทธหลัก
ในแตเปาประสงค

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-เว็บไซต www.uru.ac.th ของ
มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
http://human.uru.ac.th/index.php
-รายงานประจําป 2551
-รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา
2551
-รายงานความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา
ของคณะวิชาที่นําเสนอ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ (2550 – 2554)
-รายงานการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเสนอใหกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
-แนวทางการพัฒนาจากสํานักงาน
มาตรฐาน
-แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
-แนวทางการพัฒนาจากสํานักงาน
มาตรฐาน
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4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6
เดือน
5. มีการรายงานการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตอสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการมหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1.1.4(1) รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1.5(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 1/2550, 6/2550 , 12 /2550,15/2551
1.1.6(1) แผนการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
กับเปาหมายยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ
1.1.7(1) สรุปประชุมการรายงานผลจากการ
วิพากษหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศนและ
กลยุทธ

-มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร และมี
การเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
- คณะมนุษยศาสตรฯและหลักสูตรกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน การดําเนินงาน
-ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาของชาติ
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต
- มีกรอบนโยบายในการสนับสนุน สงเสริม
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
- นโยบาย กพร.สกอ.
-มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินและดัชนี
ชี้วัดตามสถานะการสภาพการศึกษา
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ มาตรการ
คาเปาหมายใหครอบคลุมตัวชี้วัดคุณภาพของ สมศ., สกอ., กพร. และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยผสมผสานในลักษณะการบูรณาการและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนในทองถิ่น
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผศ.สมบัติ เวชกามา
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทัง้ หมด
= 7x100 =100
7

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

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

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. หลักสูตรสาขาดนตรี มีการจัดทําแผนการ 1.2.1(1) แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่มีรายงาน
2551
ตัวชี้วัดแตละเปาหมายครอบคลุมประเด็น
ตางๆดังนี้
1.1 ปรัชญาวัตถุประสงค แผนการ(2 ตัวชี้วัด)
1.2 การพัฒนาการเรียนการสอน(5 ตัวชี้วัด)
1.3 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (4 ตัวชี้วัด)
1.4 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
(1 ตัวชี้วัด)

1.2.2 (2) รายงานผลประจําป
1.2.3(3) แผนการดําเนินการ
1.2.4(4)

รายงานผลจากการประเมินประจําป 2551
1.2.5(5) - งานวิจัย
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1.5 การทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6 ตัวชี้วัด)

1.2.6(6)

- การใหบริการวิชาการดานการแสดงและ
กรรมการ

จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด .........8.......... ตัว
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ .........8........... ตัว
รอยละความสําเร็จ = …8…. / …8…. X 100
= …100………..

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําการวิเคราะหในตัวชี้วัดที่ยังทําไมสําเร็จวาเกิดจากอะไร และใหมีการสงเสริม หรือจัด
งบประมาณเพื่อสนับสนุนทําใหสําเร็จในปตอไป
2. พัฒนาดัชนีชี้วัดใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผศ.สมบัติ เวชกามา
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

(เบอรโทร)
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มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2 / สมศ. 6.6 / ก.พ.ร. 23)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ จัด
การศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพือ่ สงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
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
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการ จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
ความตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.1 -รายงานการประชุม

2.2.2

- แผนการสอน / กิจกรรม

2.2.3

- เพาวเวอรพอยเนื้อหาทฤษฎีและปฎิบัติ
- คอมพิวเตอรดนตรี

2.2.4

-แผนการสอน / การอธิบายขอบขายการ
สอน การปฏิบัติ การสงรายงาน
แบบฝกหัด
-คะแนน การประเมินความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาวิชา

2.2.5

2.2.6

- แบบประเมินความพึ่งพอใจ

2.2.7

- พัฒนาแนวการสอน ใหสอดคลองกับ
ความตองการ / โครงการเสริมการเรียน
การสอน

- หลักสูตรสาขาวิชา จัดทําแผนการสอน
ประกอบรายวิชาทุกวิชา
-การสอนทฤษฎีและปฏิบัตดิ นตรีสามารถปรับ
วิธีการสอนเปลี่ยนแปลงเนนกิจกรรมหรือ
กระบวนการสอนไดงาย
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จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- พื้นฐานความรูทางทฤษฎีและปฎิบัติทางดนตรี
นักศึกษามีนอย
- มีมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดนตรีภาครัฐและ
เอกชน
-คณะวิชาฯมีแผนแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอน
- รูปแบบแผนโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กรอบนโยบายการพัฒนาของ สกอ. กพร.

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหนักศึกษาไดนําเสนอโครงการจัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา
2. เพิ่มการจัดหาแหลงศึกษาคนควาเฉพาะทาง
3. เสริมสรางประสบการณทางดนตรีมากขึ้น
4. วิจัยในชั้นเรียน

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผศ.สมบัติ เวชกามา
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติได
จริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก ผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 3
ระดับ 0 คะแนน 0
ระดับ 5 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
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)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1 - คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก
2.3.2

- การนําเสนอในการวิพากษหลักสูตร
ดนตรี

2.3.3

- แผนการดําเนินงาน / โครงการพัฒนา /

2.3.4

- หนังสือขอบคุณจากภายนอก

2.3.5

- การพัฒนาหลักสูตรดนตรี

- หลักสูตรสาขามีความพรอมดานการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
- บุคลากรและวัสดุครุภัณฑมีจํานวนจํากัด
- ภาระงานมากเกินไป
- เปนกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยที่ตองปฎิบัติ
- ขาดความเขาใจในลักษณะรูปแบบของ
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กิจกรรมที่มีความสอดคลองกับการปฏิบัติ
- เนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับความเปน
พลวัต
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดนําเสนอผูร ูหรือผูทรงคุณวุฒิเพิ่มใหครบคลุมรายวิชาการเรียนการสอน
2. มุงจัดทําการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงใหชัดเจนมากขึ้น
ผูกํากับดูแล

ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารย อํานาจ บุญอนนท
อาจารยบุญลอย จันทรทอง
อาจารยอรัญวดี แสงทอง
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี
อาจารยพันธุเอก ใจหลวง
อาจารยวัชระ แตงเทศ
อาจารยประยงค รื่นณรงค

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 20- 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา 29 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอย 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29
หรือ
แต วุฒิปริญญาตรีมากกวารอย ละ 5 หรือ
นอยกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ
ละ 5
รอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 (ระดับ 1 คะแนน 1)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุผล
เปาหมายปตอไป
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 29(ระดับ 2 คะแนน 2)
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. เรงพัฒนาอาจารยในหลักสูตรสาขาวิชา (2.5) 1 - แผนการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับสัดสวนที่กําหนดไว
สาขาวิชาและของคณะวิชาฯ
อาจารยทั้งหมด ........9......... คน
(2.5) 2 - การบันทึกเพื่อศึกษาเรียนตอของ
อาจารยวุฒิปริญญาเอก .....-.......... คน
คณาจารยหลักสูตรสาขาวิชา
อาจารยวุฒิปริญญาโท .......4...........คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี .........5.......... คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= ……/……. : ……/…… : ……/…..….
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในหลักสูตรไดศึกษาตรงตามสาขาวิชาและสอดคลองกับ
สัดสวนและเกณฑที่กําหนดไว

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารย อํานาจ บุญอนนท
อาจารยบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 –
39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

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

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

2. ฝกการเขียนและการคนควา เอกสาร
ประกอบการสอน ตํารา งานวิจัย
อาจารยทั้งหมด ........9............ คน
ผศ. .........1.............. คน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําปทุกป ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัดและ
แนวทาง
- มหาวิทยาลัยมีกลยุทธหลักในแผนการพัฒนา
โครงสรางงาน
- ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
- ภาระงานสอนมีปริมาณมาก
- หนวยงานภาครัฐ สกอ. สมศ. กพร. มีกรอบ
นโยบายใหสถาบันการศึกษาตองดําเนินการ
- ขาดอัตรากําลังทดแทนเมื่อขอลดภาระงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาใหจัดทําเอกสารตําราเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
2. ลดจํานวนภาระงานใหนอยลง
3. เสนอขออัตรากําลังเพิ่ม
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(สกอ. 2.9 / สมศ. 11 / ก.พ.ร. 4.1.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (คะแนน 3)
-NA
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (คะแนน 3)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80(คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา ....100...... %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.9.1 ผลรายงานการสํารวจ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- ความตองการของสถานการศึกษาและแหลงการใหบริการมี
ความตองการสูง
-นักศึกษาที่จบตองมีคุณภาพ
-มีแหลงงานรองรับมาก
-ปริมาณการผลิตไมเพียงพอ
-นักศึกษาจบไมพรอมกันทุกคน
- หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความตองการสูงและขาดบุคลากร
- งบประมาณในการจางมีระยะสั้น- กลาง ตามงบประมาณที่
จัดสรร (ทําใหขาดความตอเนื่องหรือไมมั่นคง)
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยหาญณรงค บัณฑิต
อาจารยพันธเอก ใจหลวง

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10 / สมศ. 1.3)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

คะแนน 2
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
(คะแนน3)
-NA
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
(คะแนน3)
บรรลุ
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
(คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ .....60................ %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.10.1 ผลรายงานการสํารวจ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- มีกรอบโครงสรางการจางงานจากองคกร
-ภาครัฐและภาคเอกชนมีงบประมาณในการ
ดําเนินการจาง
- ความตองการสูง
-การจางงานในแตละสถานที่มีความแตกตางกัน
ขึ้นกับขนาดและโครงสรางองคกรและการ
จัดสรรงบประมาณ
- มีเกณฑและขอกําหนดอัตราเงินเดือน แผน
รองรับจากหนวยงานภาครัฐ
- มีแหลงงานใหเลือกมาก
-สถาน/แหลงการจางมีสมรรถนะการเงิน
แตกตางกัน
-งบประมาณไมเพียงพอตอจัดสรร
- การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจในสังคม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหมีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. จัดกิจกรรมเครือขายในแตละปเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาชีพ

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยหาญณรงค บัณฑิต
อาจารยพันธเอก ใจหลวง

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11 / สมศ. 1.4)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2551 .............. คน 2.11.1 ผลจากรายงานการสํารวจ
- จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ........... ชุด
- ระดับความพึงพอใจ 4.288
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-ไดรับการประเมินจากผูบังคับบัญชาในสถานที่
ฝกประสบการณวิชาชีพ
- มีเครือขายทางการศึกษา
- การประเมินในบางแหงไมสอดคลองกับภาระ
งานที่มอบหมายให
- การเก็บขอมูล
- เปนสาขาวิชาที่ทุกหนวยงานและสถานบริการ
ใหการยอมรับ
- เปาหมายการจางมีความแตกตางกัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําพัฒนา เอกสาร และแบบสัมภาษณใหครอบคลุม
2. ติดตอประสานงาน สื่อสารกับเจาของผูวาจางในแตละแหงอยางใกลชิด

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยหาญณรงค บัณฑิต
อาจารยพันธเอก ใจหลวง

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12 / สมศ.
1.5 / ก.พ.ร. 4.1.4)
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบนั
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

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

รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 3)
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 (คะแนน3)
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 3)
บรรลุ
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 (คะแนน 2)

ผลการดําเนินงาน
2. นักศึกษาศิษยเกาเขารับทุนพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพฯ
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบัน
ทั้งหมด ......80....... คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ....1... คน
รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .................

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.12)2 - เอกสารรูปถาย
-วารสารคณะวิชาฯ
- เอกสารรูปภาพ หนังสือเรียนเชิญ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

-มีแผนและกรอบกลยุทธของหลักสูตรสาขาวิชา
ในการเขารวมกิจกรรม
- มีขั้นตอนการคัดเลือกที่ไมชัดเจน
-มีหนวยงานดานดนตรีจัดประกวดกิจกรรม
- งบประมาณในการเขารวมกิจกรรมไมเพียงพอ

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. นําเสนอแผนในการเขารวมกิจกรรมตลอดปการศึกษา
2. เสนองบประมาณตอหนวยงานในการดําเนินการเพิ่มมากขึ้นโดยชี้แจงรายละเอียดถึงความสําคัญ

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)

ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบนั (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา ปการศึกษา
ของ
นักศึกษา

ทุนการศึกษา นายปยพงษ มาบุญ

2548

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ
ทุนมูลนิธิดนตรี
พระบรมรา
ชูปถัมถแหง
ประเทศไทย

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับ
รางวัล
ตค. /2548
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2 /
ก.พ.ร. 4.1.2)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษานั้น
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา
...100...... %

- มากกวาหรือเทากับรอยละ 80(คะแนน3)
- NA
-มากกวาหรือเทากับรอยละ 80(คะแนน3)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80(คะแนน 3)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.14.1 รายงานสรุปการมีงานทํา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น
2. ประสานงานใหไดขอมูลที่ชัดเจนและตรงตามความตองการสาขาวิชา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน

ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา
อาจารยอรัญวดี แสงทอง

(เบอรโทร)
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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

มากกวาหรือเทากับ 3.50 (คะแนน 3)
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 (คะแนน 2)
มากกวาหรือเทากับ 3.50 (คะแนน 3)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 3.50 (คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
ผลสรุปความพึ่งพอใจรวม 4.8
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.17.1 ผลการประเมิน ความพึ่งใจ
- ผลงานและคุณภาพจากบัณฑิตในแตละรุน
ไดรับการประชาสัมพันธติดตอกันมา
- การยอมรับจากสังคมภายนอก
-สกอ.กพร.มีนโยบายการพัฒนาหลักสูตร
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัติ

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

(รายนาม)
ผศ.สมบัติ เวชกามา
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

- รอยละ 51 – รอยละ 74 (คะแนน 2)
- รอยละ 1 - รอยละ 50 (คะแนน 1)
- รอยละ 51 – รอยละ 74 (คะแนน 2)
ยังไมบรรลุ
- มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 (คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอน

เลขที่
(2.18)1

2. มีการศึกษาคนควาทางอินเตอรเนต
(2.18)2
3. มีรายวิชาทางเทคโนโลยีดนตรีและ
(2.18)3
คอมพิวเตอรดนตรี
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .......9.... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการ
เรียนการสอน .....6......... คน 66%

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- สื่อ แผนใส วัสดุ CD
- สื่อเพาวเวอรพอย
-เนื้อหาเอกสารประกอบวิชา
- หลักสูตรรายวิชาและคําอธิบาย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

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

(รายนาม)
ผศ.สมบัติ เวชกามา
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

(เบอรโทร)
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ 76 – รอยละ 84 (คะแนน 2)
รอยละ 1 - รอยละ 75 (คะแนน 1)
รอยละ 1 - รอยละ 75 (คะแนน 1)
ไมบรรลุ
รอยละ 76 – รอยละ 84 (คะแนน 2)
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(2.19)1 - เอกสารการกําหนดภาระงานและแนว
ทางการทําวิจัย

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
แนวทางการกําหนดงานทางวิจัยของภาระ
งาน
2. จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ..9 คน
(2.19)2 - รายชื่องานวิจัยที่นําเสนอ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน 3 เรื่อง
รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .........../..........x
100 = ……………
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาสงเสริมใหคณาจารยมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. จัดภาระงานไมใหมากเกินไป
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การดําเนินการครบทุกขอ (คะแนน 3)
มีการดําเนินการครบทุกขอ (คะแนน 3)
มีการดําเนินการครบทุกขอ (คะแนน 3)
บรรลุ
การดําเนินการครบทุกขอ (คะแนน 3)
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. นําผลการประเมินคุณภาพของการให
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1 แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
3.1.2

3.1.3

รูปภาพการจัดสภาพแวดลอม ภาพถาย
สถานที่เวทีการฝกประสบการณ
เสริมสรางทางวิชาชีพ
รูปภาพการจัดสภาพแวดลอม

3.1.4
3.1.5

มีคําสั่งอาจารยที่ปรึกษา
บอรด และเวปไซค

3.1.6

แผนงานโครงการพัฒนา

3.1.7

แบบสํารวจการประเมินคุณภาพ

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ. สมบัติ เวชกามา
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

(เบอรโทร)
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3 / สมศ. 2.2 , 2.3 / ก.พ.ร. 4.2.2)
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

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

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการสนับสนุนสงเสริมงานวิจัยใหกับ (4.3)1 - หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
คณาจารย
วิจัย
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .9. คน
- หนังสือแจงจากคณะและหนวยงานทาง
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 110000 บาท
วิจัย
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
- ผลสํารวจประเมิน
= 9 /110000 = 12222
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ศึกษาหาแหลงทุนทางวิจัยเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ. สมบัติ เวชกามา
อาจารย หาญณรงค นาบัณฑิต

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4 / สมศ. 2.1 / ก.พ.ร. 4.2.1 , 4.2.5)
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ไมบรรลุ
รอยละ 1 – รอยละ 19 (คะแนน 1)

ผลการดําเนินงาน
1. ไดมีการประชาสัมพันธ สนับสนุน การ
เผยแพรงานวิจัย

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.4)1 - วารสารของคณะวิชาฯ และของ
มหาวิทยาลัย
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สืบคนหาขอมูล จากแหลงการเผยแพร
2. ศึกษาระเบียบและวิธีการเผยแพร และการจดทะเบียน
ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ

ชื่องานวิจัย

ผูวิจัย

จํานวน
เงินทุนวิจัย

แหลงทุน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา (สมศ. 2.4, 2.5 / ก.พ.ร. 4.2.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 31 - รอยละ 41

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ 31 - รอยละ 41(คะแนน 2)
รอยละ 31 - รอยละ 41(คะแนน 2)
รอยละ 1 - รอยละ 30 (คะแนน 1)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 (คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการขอทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 9 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 3 คน
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา
= 9 / 3 x 100 = 22

X 100

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.6)1 - การบันทึกขอทุน
- รายงาน ผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการทุน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ ใน
การสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
ใหทุนการศึกษา
- งบประมาณของทุนวิจัยมีจํานวนจํากัด
- ยังมีการทําวิจัยนอย และภาระงานมาก
- เปนเกณฑ และกรอบแนวทางการพัฒนา
สนับสนุนสงเสริม จาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
- ไมมีการเพิ่มอัตราตําแหนง

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหคณาจารยไดทําวิจัยและการขอทุนทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ. สมบัติ เวชกามา
อาจารย อรัญวดี แสงทอง

(เบอรโทร)
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: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด (มรอ.)

ตัวชี้วัดที่ 4.7
สูตรการคํานวณ

จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทัง้ หมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 45 (คะแนน 2)
รอยละ 45 (คะแนน 2)
รอยละ 45 (คะแนน 2)
ยังไมบรรลุ
มากกวารอย75 (คะแนน 3 )

ผลการดําเนินงาน
1 แจงคําสั่ง หรือประกาศ จากมหาวิทยาลัย
และคณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(4.7)1 - คําสั่ง หรือประกาศจากมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชาฯเรื่องการเสนองานวิจัย

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

ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารย อํานาจ บุญอนนท
ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1
2
3

ผูวิจัย

วิเคราะหดนตรีพื้นเมืองลานนาซอ นายอํานาจ บุญอนนท
นาน
พิธีกรรมทางดนตรีไทย(ภาคเหนือ) นายวัชระ แตงเทศ
วิเคราะหความพึ่งพอใจการฟงเพลง นายบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)

งานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
, 

ระยะเวลา
ดําเนินการ
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
(สกอ. 6.3 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 4.4.5)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และ
มีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
บรรลุ
มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได
และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป
นประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1 การประชุมรวมแผน
-แผนการดําเนินงานกิจกรรม

51
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.3 แผนการดําเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
หนังสือขอความอนุเคราะห
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.4 แผนการดําเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน
หนังสือขอความอนุเคราะห
อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.5 การแสดงดนตรีไทยในประเทศจีน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกว
าหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนํา
ศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผย
แพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. เรงพัฒนาโครงการที่มีความสอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนและงานดานวัฒนธรรม
2. นําเสนอโครงการและงบประมาณในการดําเนินการอยางเหมาะสม
ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารย อํานาจ บุญอนนท

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2 / ก.พ.ร. 4.4.3)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารย
ประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น
ดนตรีไทย อุดมศึกษา , ไหวครู 78,000 บาท
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ

คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. มีการเสนอโครงการและงบประมาณ
คาใชจายในดําเนินการ
- ดนตรีไทย อุดมศึกษา , ไหวครู 75,000
บาท

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)
บรรลุ
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ(คะแนน 3)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.4) 1 - เอกสารโครงการ แผนการดําเนินการ
กิจกรรม
- แผนงบประมาณ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ศึกษาวิเคราะห คาใชจายในการดําเนินการของโครงการตางๆ
2. เรงจัดทําผลการประเมินคาดําเนินการและศึกษาเปรียบเทียบ

ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารย อํานาจ บุญอนนท

(เบอรโทร)
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา (ก.พ.ร. 4.4.1)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรม ในปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ
ในปการศึกษานั้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ใหความรวมมือ สนับสนุน สงเสริม
ในกิจกรรมการดําเนินงาน

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.5)1 - หนังสือขอความอนุเคราะห
- รูปถายกิจกรรม
-แผนโครงการดําเนินงานกิจกรรม

X 100
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- มหาวิทยาลัยมีกรอบนโยบายใหการสนับสนุน
- ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนยวัฒนธรรม
-มีสขาดนตรีไทยอนุรักษ
- มีภาระกิจในการสอนมากกวาการบริการ
-จังหวัดอุตรดิตถมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- ในบางกิจกรรมไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
จากบางหนวยงาน

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการคัดเลือก วิเคราะหพิจารณากิจกรรมที่เขารวมมากยิ่งขึ้น
2. นําเสนอกิจกรรมโครงการที่มีลักษณะคลายกันนํามารวมกันเพื่อความยืดหยุนในงบประมาณ
ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารย อํานาจ บุญอนนท

(เบอรโทร)

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

โครงการ

วันที่
จัด

คาใชจาย

จํานวน
เปาหมาย
(นักศึกษา)

จํานวน รอยละของ
ผูเขารวม นักศึกษาที่
เขารวม

(เอกสารใหดูในแผนการพัฒนาโครงการของหลักสูตรดนตรี)

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม (ก.พ.ร. 4.4.2)
สูตรการคํานวณ :
(ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น)
(จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้น
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. การเขารวมกิจกรรมตามโครงการและ
การขอความอนุเคราะห
2. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ รอยละ 95 %

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

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

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
(6.6)1 - โครงการ รายละเอียดหนาที่และความ
รับผิดชอบ
(6.6)2 - ผลการประเมิน
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาดานหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
2. มุงเนนการทํางานเปนทีมและสรางความรวมมือทุกกลุมของปการศึกษา
ผศ. สมบัติ เวชกามา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารย อํานาจ บุญอนนท

(เบอรโทร)
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 90
คะแนน 3

ระดับ 7

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 90

คะแนน 3

บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ 90
คะแนน 3

3.00
ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
ระดับ 1
คะแนน 1
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 7

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 5

คะแนน 2

บรรลุ

ระดับ 1

คะแนน 0
คะแนน 1

ยังไมบรรลุ

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
ระดับ 2
คะแนน 2
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
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ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวม

ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 2
คะแนน 2
ระดับ 1
คะแนน 1

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 2

คะแนน 2

บรรลุ

ระดับ 1

คะแนน 1

ยังไมบรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 3
คะแนน 3
ระดับ 2
คะแนน 2

2.25
ระดับ 3
คะแนน 3

ระดับ 3

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 3
คะแนน 3

ไมบรรลุ

ระดับ 2
คะแนน 2

3.00
ระดับ 1
คะแนน 1
รอยละ30
คะแนน1
รอยละ 25
(คะแนน 2)

ระดับ 1
รอยละ30
รอยละ 25

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน1
คะแนน 2

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ40
คะแนน2
รอยละ 75
(คะแนน 3)

1.00
ระดับ 5
คะแนน 3
(คะแนน 3)
รอยละ 30
(คะแนน 3)
รอยละ 60
(คะแนน 3)

ระดับ 5
ระดับ3
รอยละ 30
รอยละ 60

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
3.00

2.26

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ระดับ 5
คะแนน 3
(คะแนน 3)
รอยละ 30
(คะแนน 3)
รอยละ 60
(คะแนน 3)
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การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐาน
1)

ปจจัยนําเขา
-

ชนิดตัวชี้วัด
รวม
กระบวนการ
รวม
- 1.1
1 1.2

ผลผลิต

รวม
2

ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค
และแผนการ
ดําเนินการ

2

2.5,2.6,,2.18

3

,2.2,2.3

2

3.1

1

การเรียนการ
สอน

3

2.9, 2.10, 2.11, 2.12,
2.14, 2.17,2.19

12
1

กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต
นักศึกษา

4

4.3,4.6

2

4.4,,4.7

4

-

6.3,6.4,6.5,6.6

4

การวิจัย

6

-

การทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

รวม

5

4

23
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน

ปจจัย
นําเขา
(5)

กระบวนการ

-

ผลการประเมิน

ผลผลิต
(14)

รวม
(23)

3.00

3.00

3.00

ดีมาก

1.00

2.50

2.71

2.25

ดี

-

3.00

-

3.00

ดีมาก

1.00

-

1.00

1.00

ยังไมไดคุณภาพ

-

-

3.00

3.00

ดีมาก

1.00
ยังไมได
คุณภาพ

2.75
ดีมาก

2.57
ดีมาก

2.26

ดี

(4)

มาตรฐานที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ (2)

มาตรฐานที่ 2
การเรียนการสอน (12)

มาตรฐานที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา (1)

มาตรฐานที่ 4
การวิจัย (4)

มาตรฐานที่ 6
การทํานุศลิ ปวัฒนธรรม(4)

รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดดาน
ปจจัย นําเขา
-

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
-

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(5)
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา (17)
ก .มาตรฐานดาน ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ของการบริหารการอุดมศึกษา
(2)
ข .มาตรฐานดานพันธกิจของ
ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3,
ตัวชี้วัดที่ 2.5
การบริหารการ อุดมศึกษา
3.1
2.6,
2.18,
4.3,
4.6
( 16)
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคม ฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู (0)

-

-

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10
2.11 ,2.12, 2.14

ตัวชี้วัดที่ 1.2

ตัวชี้วัดที่
2.17,2.19,4.4,4.7,
6.3, 6.4, 6.5 และ 6.6
-
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐาน

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(5)
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูฯ

ดาน
ปจจัยนําเขา
(5)

1.60

ดาน
ดานผลผลิต
กระบวนการ หรือผลลัพธ
(4)
(14)

คะแนนรวม
(23)

ผลการประเมิน

2.00

2.00

พอใช

2.00

2.00

2.00

พอใช

2.67

2.14

2.07

ดี
-

รวม

1.60

2.50

2.11

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดี

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

2.06

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคณุ ภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

ดี
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองเหลานั้น
มุมมองดานบริหาร
ตัวชี้วัดดาน
จัดการ
ปจจัย นําเขา
1. ดานนักศึกษาและ
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ผูมีสวนไดสวนเสีย(12)

ตัวชี้วัดดาน
กระบวนการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2,
2.3, 3.1,

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
หรือผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่ 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.14, 2.19 ,6.5 ,6.6

2. ดานกระบวนการ
ภายใน (3)
3. ดานการเงิน (2)
4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2, 2.17,

(6)

ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6 และ
4.6

ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 4.4, 4.7, 6.3,

65

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานปจจัยนําเขา

ดาน
กระบวนการ

ดานผลผลิตหรือ
ผลลัพธ

รวม

ผลการ
ประเมิน

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย(12)

3.00

2.67

2.25

2.50

ดี

2.00

2.00

2.00

พอใช

2. ดานกระบวนการภายใน(3)
3. ดานการเงิน(2)

1.00

3.00

2.00

พอใช

4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

1.33

1.67

1.50

ยังไมได
คุณภาพ

2.06

ดี

รวม

1.60

2.50

2.11

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดี

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

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

