บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1) ชื่อหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

2) ที่ตั้ง
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

3) ประวัติความเปนมาโดยยอ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ไดริเริ่มพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตพุทธศักราช 2536 และไดรับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาการฝกหัดครู
ขณะนั้น และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 ป ตามระเบียบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) ซึ่งมีผลทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน
ตอมาเมื่อวันที่ 4 – 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น ตอมาวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2542 ไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อแกไขปรับปรุงหลักสูตร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อจัดทําเอกสาร
หลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงแกไข พุทธศักราช 2542 ซึ่งตอมา วันที่ 2
พฤษภาคม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขก็ไดรับการอนุมัติ จึงมีผลใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เปดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรไดใชหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขดังกลาว ตอมา
หลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการใชมาครบ 5 ป คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจึงไดทําการวิจัย
ประเมินผลสภาพการใชหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี 4 ป เมื่อป
2548 โดยผูวิจัยคือ ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน และอาจารยสุพัตรา ธิมาคํา และผลจาก
การวิจัย คณะกรรมการไดนํามาเปนขอมูลในการพัฒ นาหลักสูต รสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
พุทธศักราช 2549 และหลักสูต รไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวัน ที่ 29 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2548 ซึ่งหลักสูตรใหมไดเริ่มทําการเปดสอนในปการศึกษา 2549
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4) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ ใน
ดานบริหารรัฐกิจ สงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
วิสัยทัศนของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะใน
ดานการบริหารจัดการภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเปนผูมีคุณธรรม
และ จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอองคการ ทองถิ่น และประเทศชาติ
พันธกิจของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น
และสังคม
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตรใหมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ และสนองตอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําในทองถิ่น
เปาประสงค
ผลิตบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรใหมีความเปนเลิศดานวิชาการ และทักษะพิเศษตลอดจน
มีคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติไปประกอบอาชีพ และปฏิบัติงาน
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการสนับสนุนในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และ
สามารถนํามาประยุกตใชทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอองคการ ทองถิ่น
และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

3

เปาหมาย
1. ผลิตบัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษใหมีความรูความสามารถดานบริหารจัดการภาครัฐ
2. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะพิเศษ เชน ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร เพื่อสามารถแขงขัน
เขาสูตลาดแรงงานได
3. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลว 1 ป
ไมนอยกวารอยละ 80

ยุทธศาสตร
1. จัดการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. นําสื่อการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
3. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควาการวิจัยที่สอดคลองกับวิชาชีพที่ศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5. บริการวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกนักศึกษาและทองถิ่น

5) โครงสรางองคกร
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6. อาจารยประจําหลักสูตร
คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

ลําดับ

รายชื่อ

1.

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

2.

ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท - พบ.ม รัฐประศาสน- - อาจารยขาราชการ
บํานาญ
ศาสตร
- กศ.บ. ภาษาอังกฤษ - อาจารยประจําตาม
สัญญา
อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
- พบ.ม. รัฐประศาสน- อาจารยขาราชการ

3.

- พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร
- รป.บ. บริหารรัฐกิจ
- กศ.บ. สังคมศึกษา

อาจารยขาราชการ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

1

1

1

1

1

0

1

0
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ศาสตร
- กศ.บ. ฟสิกส
4.

อาจารยธีปกรณ งามดี

5.

อาจารยพัทธ ธิมาคํา

รวม

- รม. รัฐศาสตร
- รบ. รัฐศาสตร
- รม. รัฐศาสตร
- สส.บ. สังคมสงเคราะห

อาจารยประจําตาม
สัญญา
อาจารยประจําตาม
สัญญา (ลาศึกษาตอ)
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* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
1. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
3
2
ปริญญาเอก
รวม
3
2

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

รวม
2
2

3. ขอมูลนักศึกษาปการศึกษา 2551
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ภาคปกติ
91
67
ภาคพิเศษ
58
26
รวม
149
93

รวม
243
151
394

จํานวน
ชั้นปที่ 3
85
37
122

ชั้นปที่ 4
30
30

4. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2550/
คะแนน
ระดับ 4
คะแนน 1

แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
1/2551 วันที่ 2 ต.ค. 2551
- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
2/2551 วันที่ 31 ม.ค. 52

ผลการ
ดําเนินงานป
2551/
คะแนน
ระดับ 5
คะแนน 2
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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 ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 6 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
-

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

1.1.1(1)
1.1.1(2)
1.1.1(3)
1.2.2(1)
1.1.2(2)

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

1.1.2(3)
1.1.3(1)
1.1.3(2)
1.1.4(1)
1.1.4(2)

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
-

1.1.5(1)

1.1.5(2)

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง กลยุทธ 1.1.6(1)
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
- แผนการปฏิบัติงานประจําป 2551
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
- คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
คูมือ SAR ระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. 2551 (Action plan)
คูมือ SAR ระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร

สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําป 2551
- เอกสารการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ /แผนพัฒนาชาติ
-
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

-

-

-

-

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

-มีแผนกลยุทธที่ชัดเจน
- ยังปรับปรุงแกไขแผนดําเนินการไมครบทุก
ตัวชี้วัด
- คณะและมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดี
- ทีมประเมินตรวจสอบคุณภาพไมใชทีมเดิมทําให
การประเมินอาจขาดความแมนตรง

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
(รายนาม)

(เบอรโทร)

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

055-411096 ตอ 1410

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
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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 90 คะแนน 3
รอยละ 85.71 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด ...........7........ ตัว
จํานวนตัวชี้วัดที่สําเร็จ ..........6........ ตัว
รอยละความสําเร็จ = …6. / …7. X 100
= ……85.71……..

1.2(1)
1.2(2)
1.2(3)
1.2(4)
1.2(5)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
- แผนการปฏิบัติงานประจําป 2551
- คูมือ SAR ระดับหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
- แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. 2551 (Action plan)

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

- มีการวางวางแผนดําเนินการประจําป
- ยังไมไดนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนดําเนินงานทุกตัวชี้วัด
- คณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสาตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความ
ตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผู 2.2.1(1) - เอกสารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการจัด
ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษาทุกหลักสูตร
อุตรดิตถ
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

2.2.1(2) - การประชุมกอนเปดภาคเรียน
2.2.2(1) - สรุปกิจกรรมโครงการประจําปการศึกษา
2551
- แนวการสอนแตละรายวิชา

2.2.2(2) - รูปภาพกิจกรรมการจัดโครงการประจําป
การศึกษา 2551
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน 2.2.3(1) - แนวการสอนประจํารายวิชา
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร 2.2.3(2) - บทความทางวิชาการดานรัฐประศาสน
- ผูสอนนําเสนอสื่อการเรียนการสอนดวย
ศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
power point, วีดีทัศเสริมการสอน
ประกอบการเรียนการสอน
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
2.2.4(1) - หนังสือขอความอนุเคราะหใช
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
หองปฏิบัติการเซอรราวด
ความตองการของผูเรียน
2.2.4(2) - รูปภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
- มีการเปลี่ยนสถานที่การสอนที่เอื้อตอความ
สะดวกสบายและใชสื่อใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน เชน หองเซอรราวด สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
- มีการจัดทํางานวิจัยในหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

2.2.5(1) - ผลการประเมินสภาพการเรียนการสอน
ของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2.5(2) - ผลการประเมินการเรียนการสอนประจําป
การศึกษาของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา
2.2.5(3) - ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
6.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
2.2.6(1) - print out ผลการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวย
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โปรแกรม Ellis Academic
- นํานักศึกษาฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อ 2.2.6(2) - แนวการสอนรายวิชาตาง ๆ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาดวย
2.2.6(3) -แผนปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา
โปรแกรมฝกภาษา Ellis Academic ที่ศูนยภาษา
เฉพาะดาน

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

มีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีสื่อการสอนทันสมัยแตสื่อพื้นฐานประจําหองเรียน
หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษา
-

อุปสรรค (Threats)

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

13

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 3
ระดับ 1 คะแนน 1
ระดับ 5 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ
หรือผูรใู นชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
- หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรได
เชิญวิทยากรนอกมหาวิทยาลัยมาใหความรูโดย
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
-โครงการเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน
วิทยากรโดย นายไกรวุฒิ จันทรรัตน
-โครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น วิทยากรโดย
วาที่รอยโทธรรมรัตน สวนสุข
-โครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย วิทยากรโดย ดร.อุดร ตันติสุนทร
และพันเอก ดร.ประมวล สุวรรณศรี
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้ง
ที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
- นักศึกษาเขารวมโครงการเก็บขอมูล จปฐ.
ของสํานักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
- นักศึกษารวมเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
สถาบันทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.3.1(1) - สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่
ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย
2.3.2(2) - สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่
ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย

2.3.3(1) - คําสั่งขออนุเคราะหนักศึกษาเก็บขอมูล
จปฐ. ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
2.3.3(2) - คําสั่งขอความอนุเคราะหเปน
คณะกรรมการเลือกตั้ง

2.3.4(1) - สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมี
สวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.3.5(2) - แผนการจัดกิจกรมปการศึกษา 2552

มีโครงการ/กิจกรรมที่รวมมือกับชุมชนมาก
จํานวนนักศึกษามีมากทําใหควบคุมการทํา
กิจกรรมยาก
หนวยงาน/บุคลากรภายนอกใหการยอมรับ
สนับสนุน
ขาดปจจัยงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชน

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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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
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5

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

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

0
ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
อาจารยทั้งหมด 5 คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก ........-....... คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท 5 คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี .........-.......... คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= ..0../..5.. : …5…/…5… : …0…/.5..
= ……0……. : ……1……. : …0…….

2.5 (1)
2.5(2)
2.5(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- คูมือหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
- แผนพัฒนาบุคลากร
- รายชื่ออาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาแยก
ตามวุฒิการศึกษา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีอาจารยปริญญาโทตรงตามหลักสูตรสาขาวิชา
ไมมีอาจารยจบปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหศึกษาตอปริญญาเอก

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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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 น
อยกวา รอยละ 10

คะแนน 2

คะแนน 3

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ
40 - 59 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวา
รอยละ 10 หรือ
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 50 คะแนน 2
คะแนน 1
รอยละ 40 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
อาจารยทั้งหมด ......5....... คน
ผศ. .........2.............. คน
รศ. ............-........... คน
ศ. ...........-.............. คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= …0…/.5. : …0…/..5.. : …2.../…5..
= …0... : …0…. : …0.4….

2.6(1)

เอกสารรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจํา
หลักสูตร

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

ยังมีสัดสวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการมาก
สอนมากไมมีเวลาทําผลงานทางวิชาการ

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 4 คะแนน 2
ระดับ 4 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย 
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใน
ดานการเรียนการสอน
- มีการกระตุนชี้แนะแนวทางการเรียนการสอน
ในวาระการประชุมกอนเปดภาคเรียน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
- มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนสนับสนุนการทํางาน
วิจัย

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ
ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรม การ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.8.1(1) - คําสั่งการอบรมการทํางานวิจัยแกอาจารย
ประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัยราภัฏ
อุตรดิตถ
2.8.2(1) - คําสั่งการประชุมกอนเปดภาคเรียน

2.8.3(1) - เอกสารงานวิจัยผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
สุขแสน เรื่อง การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
2.8.3(2) เอกสารงานวิจัยอาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
เรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ บทที1่ - 4
2.8.4(1) - รายงานการวิจัยของนักศึกษาที่ผานการจัด
เวทีแลกเปลี่ยน Symposium เดือน
กุมภาพันธ 2552
-

-

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

มีผลงานวิจัยนอย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหทําวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 59
รอยละ 60 – รอยละ 79
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 70 คะแนน 2
คะแนน 2
รอยละ 69.57 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวารอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา .............. %

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.9.1(1) - เวปไซตกรอกขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
www.job.mua.go.th/codes/university/report….

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
23
บัณฑิต ที่มีงานทํา
16
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
7
#DIV/0!
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ.

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 75 คะแนน 2
รอยละ 31.25 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 คะแนน 2

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเท
ากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ ..........31.25................. %

- เวปไซตกรอกขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
www.job.mua.go.th/codes/university/report….

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
16
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
5
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
31.25

คน
คน

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

บัณฑิตสวนใหญมีงานทําภายในเวลา 1 ป
บัณฑิตมีเงินเดือนยังไมเปนไปตามเกณฑทุกคน
ขยายตลาดแรงงานไปยังภาคเอกชนมากขึ้น
มีบัณฑิตสาขานี้จบมากตลาดแรงงานรองรับนอย

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (นักศึกษาป
การศึกษา 2549)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2550 ............. คน
- จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ........... ชุด
- ระดับความพึงพอใจ ......................
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม 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 0.30 คะแนน 3
คะแนน 2
0.30 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 0.30 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบัน
ทั้งหมด ...........678...... คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ...2.... คน
1. นายสุเทพ ปปวน
2. ดาบตํารวจสัญชัย ทานะ
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .................

รปศ.นิวส ยอนหลัง 5 ป

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
ปการศึกษา
ปจจุบัน

2546
-

2547

2548
97

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

2549
99

154

2550
144

2551
(ปจจุบัน)

204

มีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาตินอย
-

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

รวม
696

28

ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา
นายสุเทพ ปปวน

ปการศึกษา
ของนักศึกษา

2548

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ให

ตัวแทนผูนําเยาวนแลกเปลี่ยนไทย- กรมการพัฒนาชุมชน
สวีเดน เขาอบรมประเทศสวีเดน
เปนระเวลา 3 เดือน ระหวางเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2552

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล
9 ธันวาคม 2551

29
ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 50 คะแนน 2
คะแนน 2
รอยละ 1.87 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา
.......1.87........ %

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.14(1) - เวปไซตกรอกขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
www.job.mua.go.th/codes/university/report….

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
23
บัณฑิต ที่มีงานทํา
16
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
#DIV/0!

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

คาเฉลี่ย 3.60 คะแนน 3
คาเฉลี่ย 3.65 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3.40 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ......91..... คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ....80..... คน
- ผลความพึงพอใจ .............3.65............

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.17(1 รายงานแบบสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (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 100 คะแนน 3
คะแนน 2
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .......4... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการ
เรียนการสอน ........4..... คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียน
การสอน .......4.../.....4.... x 100 = …100…

เลขที่
2.18(1)
2.18(2)
2.18(3)
2.18(4)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- power point ประกอบการสอน
- CD กรณีศึกษาประกอบการสอน
- บทความฐานขอมูลดานรัฐประศาสน
ศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
แนวการสอนประจํารายวิชา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสทุกวิชา
- มีงบประมาณสนับสนุนการทําสื่อนอย
-

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

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

รอยละ 76 คะแนน 2
คะแนน 1
รอยละ 50 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 76 คะแนน 2

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

33
ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....4... คน
2.19(1) การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน ...2...เรื่อง
ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย ..2../..4..x 100 = 2.19(2) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
50
ตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

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

มีงานวิจัยสันบสนุนการเรียนการสอนนอย
มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการวิจัยมาก

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

1.

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

2.

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา

วัน เดือนป ที่สําเร็จ

2552301A นโยบายสาธารณะ 10 มีนาคม 2552
และการวางแผน
2553103A การเมืองไทย
2554901 การสัมมนาทางดานรัฐ กําลังดําเนินการคาดวา
ประศาสนศาสตร
จะเสร็จเดือนเมษายน
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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

ระดับ 7 คะแนน 2
คะแนน 1
ระดับ 7 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ครบทุก คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
-

3.1(1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- แบบสํารวจความตองการของนักศึกษาป 1 ที่มี
ตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
- มีการสนับสนุนใหใชสื่อสารสนเทศสืบคน
ประกอบการเรียนการสอน
- การเรียนการสอนดวยระบบสารสนเทศใน
หองปฏิบัติการเซอรราวด
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
- มีการสงเสริมใหนักศึกษารักษาสุขภาพ
รางกาย
- สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาแตงกาย
เรียบรอย (เพื่อเปนการปรับบุคลิกภาพที่
เหมาะสม)
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
- มีจัดบริการใหคําแนะนําการเรียนแก
นักศึกษาทุกวันพุธ
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา

3.2(1)

- รูปภาพการใชสื่อสารสนเทศนักศึกษา

3.2(2)

- รูปภาพบรรยากาศการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการเซอรราวด

3.3(1)
3.3(2)

- เครื่องวัดชั่งน้ําหนักนักศึกษาที่หอง 1121
- แบบฟอรมควบคุมการแตงกายผิดระเบียบ

3.4(1)

- รูปภาพการใหบริการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา
- คําสั่งอาจารยที่ปรึกษา
- มุมใหคําปรึกษานักศึกษาหนาหองหลักสูตร
- รัฐประศาสนศาสตรนิวสประจําเดือน

3.4(1)
3.4(1)
3.5(1)
3.5(2)

3.5(3)

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

3.5(4)
3.6(1)
3.6(2)

3.6(3)
7. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา 3.7(1)
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

- กระดานสนทนา (web board) หลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
http://human.uru.ac.th/Major/Rud/index.html
- สารสนเทศทางวิชาการดานรัฐประศาสนาสตร
http://library.uru.ac.th/rps-db/finddew.asp?
dew=350
- บอรดสาระนารูหอง 1121
- โครงการการพูดในที่ชุมชน
- โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
โครงการสัมมนาบัณฑิตคืนถิ่น
-สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารแก
นักศึกษา ศิษยเกา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

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

20,000 บาท คะแนน 2
อยูระหวาง 9,390 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
20,000 บาท คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ...2... คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย .46,950.. บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 46,950 / 5 X 100 = 9390

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวน
แหลงทุน
ระยะเวลา
เงินทุน
ดําเนินการ
วิจัย
1.

2.

การมีสวนรวม
ทางการเมืองของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ
ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขา
ศึกษาตอหลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรของ
นักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

รวม

ผูชวยศาสตราจารย
สมพิศ สุขแสน

30,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

5 เดือน

อาจารยกิตติภณ
กิตยานุรักษ

16,950

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

6 เดือน

46,950

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

X 100
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

0
0
ไมบรรลุเปาหมาย
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ขาดงานวิจัยงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ
- บุคลากรในหนวยงานมีนอย
- อาจารยหนึ่งคนรับผิดชอบตอนักศึกษาจํานวนมาก
จึงมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทํางานวิจัย
(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055 – 411096 (ตอ) 1410
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

ผูวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลขหนา
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

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

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ 50 คะแนน 3
รอยละ 40 คะแนน 2
ไมบรรลุ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....5...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน .......2...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
……2….. / …5…… x 100 = ……40……..

4.6(1)

เอกสารขอรับเงินอุดหนุนการทํางานวิจัย

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

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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ตัวชี้วัดที่ 4.7

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 50 คะแนน 3
คะแนน 1
รอยละ 50 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
จากการคํานวณผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่น มีอยู 1 เรื่อง จากผลงานวิจัย 2 เรื่อง

4.7(1)

รายงานการวิจัยการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ

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

- มีงานวิจยั เพื่อพัฒนาทองถิ่นนอย
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัยมาก
- อาจารยสอนมากจึงมีเวลาทําวิจัยในชุมชนนอย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูร ายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055 – 411096 (ตอ) 1410
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1.

การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ

ผูวิจัย

งานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
, 

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 3
ระดับ 5 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได
และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง
และตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
-

6.3.1(1) - แผนบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
6.3.2(1) - แผนบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
6.3.3(1) - ภาพกิจกรรมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.3.3(2) - สรุปกิจกรรมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6.3.4(1) - รูปกิจกรรมฑูตยูนิเวอรซิเอ็ด

-

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

- ไมมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

46
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

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

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

5% คะแนน 3
5% คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
5 % คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- งบดําเนินการปงบ 2551 ......60,000......... บาท 6.4 (1) แผนปฏิบัติงานประจําป
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม ........3,000........ บาท
6.4(2) โครงการบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
นักศึกษาเชน การทําบายศรีสูขวัญ, การรด
= 3,000../…60,000 x 100 = ……5….

47
น้ําดําหัว, การไหวครู
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055 – 411096 (ตอ) 1410

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

โครงการ

วันที่จัด

คาใชจาย

จํานวน จํานวน รอยละ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย ผูเขารวม ของ
นักศึกษา
(นักศึกษา)
ที่เขารวม

1.

2.

อบรม
วันที่ 3
ปฐมนิเทศ กรกฎาคม
นักศึกษา
2551
(บายศรีสู
เวลา
ขวัญ)
โครงการ
เสริมความรู
สูชุมชน

1,000

2,000

105

105

20

100

ผูชวย
ศาสตราจารย
สมพิศ สุขแสน

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

X 100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

รอยละ 25 คะแนน 2
รอยละ 25 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ .....2.....โครงการ 6.5(1) สรุปโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ...8...โครงการ
ใหมสูความเปนเลิศ
- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
6.5(2) สรุปโครงการสงเสริมความรูมุงสูชุมชน
นักศึกษา = .......2....../......8..... x 100 = …25……..

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

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

1.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสูความเปนเลิศ

2.

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณ

3.
4.

โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
โครงการ รปศ.นองพี่ทําดีเพื่อพอ

5.

โครงการสงเสริมความรูสูชุมชน

6.
7.

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย
โครงการทักษะการพูดในที่ชุมชน

8.

โครงการอบรมวางแผนพัฒนาทองถิ่น

3 กรกฎาคม
2551
21 สิงหาคม
2551
27 สิงหาคม
2551
5 กุมภาพันธ
2552
7 กุมภาพันธ
2552
6 กุมภาพันธ
2552
27 มกราคม
2552
21 มกราคม
2552

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 29

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 30 คะแนน 2
รอยละ 24.90 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
3.6(1)

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ .....2....
โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 24.90 3.6(2)
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= ………24.90…/ ……2…. = ……12.45…..

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

(รายนาม)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

(เบอรโทร)
055-411096 (ตอ) 1410
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชานรัฐประศาสนศาสตร
มาตรฐานที่

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 5
คะแนน2
รอยละ 75
คะแนน 2

ระดับ 6

คะแนน 2

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

รอยละ 85.71

คะแนน 2

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

2.00

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.8
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14

ตัวชี้วัดที่ 2.17

ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3

ระดับ 7

คะแนน 3

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

ระดับ 5

คะแนน 3

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

0

-

-

รอยละ 50
คะแนน 2
ระดับ 4
คะแนน 2
รอยละ 70
คะแนน 2
รอยละ 75
คะแนน 2
รอยละ 0.30
คะแนน 3
รอยละ 50
คะแนน 2
คาเฉลี่ย 3.65

รอยละ 40

คะแนน 1

ระดับ 4

คะแนน 2

รอยละ 69.57

คะแนน 2

รอยละ 31.25

คะแนน 1

รอยละ 0.30

คะแนน 3

รอยละ 1.87

คะแนน 1

คาเฉลี่ย 3.65

คะแนน 3

ไมบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
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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
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
รอยละ 76
คะแนน 2

รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

รอยละ 50

คะแนน 1

ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน 2

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

ไมบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

คะแนน 2

2.10
ระดับ 7
คะแนน 2

ระดับ 7

คะแนน 2
2.00

20,000 บาท
คะแนน 2
0

อยูระหวาง
9,390
0

คะแนน 1

รอยละ 50
คะแนน 3
รอยละ 50
คะแนน 3

รอยละ 40

คะแนน 2

รอยละ 50

คะแนน 3

0

0
คะแนน 3
คะแนน 3

2.00
ระดับ 5
คะแนน 3
5% คะแนน 3
รอยละ 25
คะแนน 2
รอยละ 30
คะแนน 2

ระดับ 5

คะแนน 3

บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3

5%
รอยละ 25

คะแนน 3
คะแนน 2

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

คะแนน 3
คะแนน 3

รอยละ 24.90

คะแนน 1

ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน 2

2.10

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

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

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย

ผลการประเมิน

หมายเหตุ
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ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
2.00
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
1.50
มาตรฐานที่ 6
1.75
รวมทุกมาตรฐาน
พอใช
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

2.00
3.00
2.00
2.50
ดี

2.00
1.83
3.00
2.25
2.08
ดี

2.00
2.10
2.00
2.00
2.25
2.10

พอใช
ดี
พอใช
พอใช
ดี
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
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หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.

ผูชวยศาสตราจารายสมพิศ สุขแสน
อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
อาจารยธีปกรณ งามดี
นางสาวจุฬา ทองประไพ

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
รองผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน)
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร)
คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

