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โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2551
( 1 มิถุนายน 2551 – 31 มีนาคม 2552)
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บทที่ 1
บทนํา
1) ชื่อหนวยงาน
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
2) ที่ตั้ง
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3) ประวัติความเปนมาโดยยอ
ประวัติโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่งไดแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อพุทธศักราช 2549 ประกอบดวย หลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรมุงผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตรตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
วิสัยทัศนโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตรมุง ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร
การพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถและความตองการของทองถิ่น
พันธกิจโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร การพัฒนาชุมชน และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สนองตอบตอความตองการของทองถิ่นและ
สังคม โดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาสังคมศาสตรทั้ง 4 สาขา ใหมีความรู ความสามารถในสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ตลอดจน
ชวยพัฒนาทองถิ่นและสังคมได
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วัตถุประสงคโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ใหมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ และทักษะเสริมและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในดานวิชาการ ในดานการผลิตผลงานทางวิชาการ การวิจัย สถาบัน
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกทองถิน่ และสังคม ตลอดจนสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
5. เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากรโปรแกรมวิชาสังคมศาสตรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ
และเจตคติที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
1. การจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการของทุกหลักสูตรสาขาวิชารองรับแผนกลยุทธของคณะ
2. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชสื่อหลากหลายที่ทันสมัย
3. มีกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตลอดจนสงเสริม
การวิจัยในชุมชน
4. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมในชุมชน และสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับประชาชน
และมีสวนรวมในการทําวิจัยประกอบการเรียน การสอนแตละหลักสูตรสาขาวิชา
5. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา โดยมีกิจกรรมตางๆตลอดหลักสูตร
6. สงเสริมใหบุคลากรทุกหลักสูตรสาขาวิชา ไดศึกษาตอ อบรมสัมมนาและทําผลงานทางวิชาการ
7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
5) โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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1. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ลําดับ

รายชื่อ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

1

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
สุขแสน

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

อาจารยขาราชการ

2

ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
จุฑานนท

- พบ.ม รัฐประศาสนศาสตร
- กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

1

1

3

อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ

- พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร
- กศ.บ. ฟสิกส

- อาจารยขาราชการ
บํานาญ
- อาจารยประจําตาม
สัญญา
อาจารยขาราชการ

1

1

4

อาจารยธีปกรณ งามดี

อาจารยประจําตามสัญญา

1

0

5

อาจารยพัทธ ธิมาคํา

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

อาจารยประจําตามสัญญา
(ลาศึกษาตอ)

1

0

5

3

รวม
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2. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับ

1
2
3
4
5

รายชื่อ

อาจารยเอกพงศ วรรณจักร
อาจารยกชพร ดานศรีบูรณ
อาจารยวิชัย เชื้อพิสุทธิ์
อาจารยปาริชาติ บุญเรือง
อาจารยนฤภรณ เปาะทอง

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

นบ.
นบ. , นม. , นบท.
นบ. , นม.
นบ. , นม.
นบ.

สถานภาพ

อาจารยขาราชการ
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยประจําตามสัญญา

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1
1
1
1
0.5

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1
1
1
1
0.5

4.5

4.5
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3. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ลําดับ

รายชื่อ

1

นายมณฑณ ศรีสุข

2
3

นางสาวจิรวรรณ ทรัพยเจริญ
นายภาณุรังษี เดือนโฮง

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

อาจารยประจํา

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

บธ.ม. การจัดการการ
ทองเที่ยว
ศศ.ม. การทองเที่ยว
วท.ม.การวางแผนและการ

อาจารยประจํา
อาจารยประจํา

1
1

1
1

ขาราชการ

1

1

ขาราชการ

1

1

5

5

จัดการการทองเที่ยวเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
4

นางพรรณี จุฑานนท

5

นางสุปราณี จําลองราษฎร

ศศ.ม.การวิจัยและพัฒนา
ทองถิ่น
ศศ.ม.การวิจัยและพัฒนา
ทองถิ่น

รวม
4. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ลําดับ

รายชื่อ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

1
2
3
4
5

อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
อาจารยวรรณี ทองระยา
อาจารย รทญ.จันทรเพ็ญ ยังเหลือ
อาจารยสุดารัตน รอดบุญสง
อาจารยนิศากร สนามเขต
ผศ. จรูญ คําทิพย

พช.ม.พัฒนาชุมชน
พช.ม.พัฒนาชุมชน
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
ศศ.ม.พัฒนาสังคม
M.Ed.(Teacher Education)

อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยขาราชการ
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยประจําตามสัญญา
อาจารยขาราชการ
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รวม

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1
1
1
1
1
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1
1
1
1
1
1

6

6

* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน (หากลาศึกษาตอ หรือเขาทํางานใหมปฏิบัติงานไมถึง 6
เดือน นับเปน 0 คน)
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1. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในโปรแกรม
วุฒิการศึกษา
ชาย
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม

จํานวน
หญิง

รวม

3
-

2
-

5
-

1
1
-

3
-

1
4
-

2
-

3
-

5
-

2
-

4
-

6
-

9

12

21

2. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในโปรแกรม
ตําแหนงทางวิชาการ
ชาย
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

จํานวน
หญิง

รวม

1

1

2

-

-

-

-

-
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หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

-

-

-

1

-

1

รวม

2

1

3

3. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ภาคปกติ
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

จํานวน
ชั้นปที่ 3

91
58

67
26

85
37

30

243
151

47
61

35
45

41
38

48

123
192

-

-

-

22

22

41
298

38
211

36
237

21
16
137

136
16
883

ชั้นปที่ 4

รวม
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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 6 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

คูมือหลักสูตร
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
แผนการปฏิบัติงานประจําป 2551
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน 1.1.3(1) คูมือหลักสูตรสาขาวิชา
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด 1.1.3(2) SAR ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 1.1.4(1)
1.1.4(2)
1.1.4(3)

กิจกรรมและโครงการตางๆ ของหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1.1.5
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบัน

รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2551

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 1.1.6.(1)
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ

รายงานการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกล
ยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ

7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

1.1.7.(1) รายงานการประชุมเรื่อง สรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2551
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-มีแผนกลยุทธที่ชัดเจน
- ยังปรับปรุงแกไขแผนดําเนินการไมครบทุกตัวชี้วัด
- คณะและมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดี
- ทีมประเมินตรวจสอบคุณภาพไมใชทีมเดิมทําใหการประเมินอาจ
ขาดความแมนตรง

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ทําแผนปฏิบัติงานประจําปแตละหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

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

รอยละ 70 คะแนน 1
รอยละ 73.68 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด 19 ตัว
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ 14 ตัว
รอยละความสําเร็จ = 14 / 19 X 100
= 73.68

1.2.1(1)
1.2.1(2)
1.2.1(3)
1.2.1(4)
1.2.1(5)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คูมือหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
แผนการปฏิบัติงานประจําป 2551
คูมือ SAR ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
พ.ศ. 2551

SWOT Analysis

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีการวางวางแผนดําเนินการประจําป
- ยังไมไดนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนดําเนินงาน
ทุกตัวชี้วัด
- คณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนการประกันคุณภาพ
-

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

055-411096 ตอ 1410
-
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มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ ของ
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป ปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริญญา
เอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 3 คะแนน 1
ระดับ 3 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลัก
สูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.1.1 เลมหลักสูตร

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก 2.1.2
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต

คูมือนักศึกษา

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลัก 2.1.3
สูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุก
เรื่อง

คูมือนักศึกษา

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

-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความต
องการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 6 คะแนน 2
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร

2.2.1(1)

เอกสารหลักสูตรทีผ่ านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2.2.1(2)

เอกสารประชุมกอนเปดภาคเรียน
แนวการสอน

2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 2.2.2
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ 2.2.3(1)
สอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก หลักสูตร
2.2.3(2)
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความต
องการของผูเรียน

2.2.4 (1)

5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร

2.2.5(1)
2.2.5(2)

6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนใน
2.2.6
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
2.2.7 (1)
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

บทความทางวิชาการดานรัฐประศาสน
ศาสตรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ประกอบการเรียนการสอน
แนวการสอน
แนวการสอน

ผลการประเมินสภาพการเรียนการสอนของ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผลการประเมินการเรียนการสอนประจําป
การศึกษาของอาจารยผูสอนประจํารายวิชา
แผนปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา
เฉพาะดาน

รายงานการประชุมหลักสูตร

มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ขาดผลงานวิจัยของอาจารยที่เปนการพัฒนาสื่อการเรียนรู
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยจัดหองเรียนและสื่อการเรียนการสอน
ไมเอื้อตอการเรียนการสอนในบางรายวิชา
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ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
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 4 คะแนน 2
ระดับ 4 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ
2.3.1 (1)
หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติไดจริง
โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร

2.3.2 (2)

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
2.3.3 (1)
กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ รวม
มือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
2.3.4(1)
การเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก
หลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่
ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย
- สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่
ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย
โครงการกิจกรรมแตละหลักสูตร

- สรุปโครงการเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน
- สรุปโครงการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- สรุปโครงการเครือขายนักศึกษาพัฒนา
ประชาธิปไตย

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

ยังไมมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน เขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน
สรางเครือขายกับบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวของ
งบประมาณในการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรม

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

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
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมา
กกวารอยละ 5

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 21 คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก - คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท 20 คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี 1 คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0/21 : 20/21 : 1/21 x 100
= 0 : 95.23 : 4.76

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

รอยละ 10 คะแนน 1
คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1 ข อ มู ล ส ว นที่ 1 ของเล ม รายงานการ
ประเมินผลตนเอง
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนอาจารยใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้ง
ในและตางประเทศ
ภาระงานสอนและงานวิจัยมาก ทําใหมีโอกาสพัฒนาตนเองนอยลง

อาจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1402
-

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. ขึ้น
ไป นอยกวา รอยละ 10

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
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 21 คน
ผศ. ...........3............ คน
รศ. ............-........... คน
ศ. ..............-........... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= 0/21 : 0/21 : 3/21 x 100
= 0 : 0 : 14.29 = 14.29

รอยละ 10 คะแนน 1
รอยละ 14.29 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1 ข อ มู ล ส ว นที่ 1 ของเล ม รายงานการ
ประเมินผลตนเอง

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

มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย
มหาวิทยาลัยมี การสนับสนุน อาจารยใหทํ าผลงานทางวิชาการ โดย
กําหนดเปนภาระงานที่สามารถเบิกคาตอบแทนได
อาจารยมีภาระงานสอนมาก

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

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

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย 2.8.1(1) - คําสั่งการอบรมการทํางานวิจัยแกอาจารย
ประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัยราภัฏ
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
อุตรดิตถ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให 2.8.2(1) - คําสั่งการประชุมกอนเปดภาคเรียน
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใน
ดานการเรียนการสอน
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2.8.3(1) - เอกสารงานวิจัยผูชวยศาสตราจารยสมพิศ
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
สุขแสน เรื่อง การมีสวนรวมทางการเมือง
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ
การศึกษา

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ
ศึกษาอยางสม่ําเสมอ

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

2.8.3(2) - เอกสารงานวิจัยอาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ เรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ บทที1่ - 4
2.8.4(1) - รายงานการวิจัยของนักศึกษาที่ผานการจัด
เวทีแลกเปลี่ยน Symposium เดือน
กุมภาพันธ 2552

มีผลงานวิจยั นอย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

อุปสรรค (Threats)
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2550)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 70
รอยละ 71 – รอยละ 89
มากกวาหรือเทากับรอยละ 90
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
รอยละ 75 คะแนน 2
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
รอยละ 82.96 คะแนน 2
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
รอยละ 85 คะแนน 2
ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 82.96 %

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
รายการ
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
บัณฑิต ที่มีงานทํา
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

จํานวน
139
139
112
4

คน
คน
คน
คน

82.96

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

บัณฑิตสวนมากมีงานทํา
การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตยังไมเปนปจจุบัน
มีเวบไซตของ สกอ. ที่เก็บขอมูลบัณฑิตไว
บัณฑิตบางคนไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

24

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

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
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
าเกณฑ กพ.
าเกณฑ กพ.
กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 30 คะแนน 1
รอยละ 69.64 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ 69.64 %

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
112
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
78
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
69.64

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

บัณฑิตสวนใหญมีงานทําภายในเวลา 1 ป
บัณฑิตมีเงินเดือนยังไมเปนไปตามเกณฑทุกคน
ขยายตลาดแรงงานไปยังภาคเอกชนมากขึ้น
มีบัณฑิตสาขานี้จบมากตลาดแรงงานรองรับนอย

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 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

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 คะแนน 3
รอยละ 0.27 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบันทั้งหมด
721 คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 2 คน
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ......0.27......

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
2.12.1 เอกสารศิษยเกาที่ไดรับเกียรติคุณยกยอง
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

-
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ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

28

ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ปการศึกษา
ของนักศึกษา

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล
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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 60 คะแนน 2
รอยละ 61.61 คะแนน 2
บรรลุ
รอยละ 70 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 61.61 %

2.14 (1)

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
บัณฑิต ที่มีงานทํา
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- เวปไซตกรอกขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
www.job.mua.go.th/codes/university/report….

139
139
112
4
69

61.61

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

มีบั ณ ฑิ ตที่ ได งานทํ าตรงหรื อสอดคล องกั บสาขาที่ สํ าเร็ จการศึ กษา ร อยละ
49.79
มีบัณฑิตที่ไดงานทําไมตรงตามสาขาขณะสําเร็จการศึกษาใหมๆ จํานวนมาก
มหาวิ ท ยาลั ยมี ศูน ย ภาษาและสํ านั ก วิท ยบริ การที่นั กศึ ก ษาสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเองได
มีบัณฑิตที่กําลังรอศึกษาตอบางสวน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

ตัวชี้วัดที่ 2.16 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1 / ก.พ.ร. 22)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 79
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 80 - 99

รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

X 100

คะแนน 3
รอยละ 100

31

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร
- จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 4 หลักสูตร

2.16.1

เลมหลักสูตร

- รอยละหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน = 4 / 4 x100
= 100
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

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

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คาเฉลี่ย 3.00 คะแนน 2
คาเฉลี่ย 3.43 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3.50 คะแนน 3

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

32

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ........-....... คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม .....-..... คน
- ผลความพึงพอใจ 3.43

2.17.1

รายงานแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอหลักสูตร

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

หลักสูตรฯเปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสกอ.และมีผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและใหคําแนะนําเปนอยางดี
นักศึกษาตองเรียนวิชาอื่นที่นอกเหนือจากรายวิชาเอกคอนขางมาก
หลักสูตรฯมีแผนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษา
-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

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

รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 21 คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน 21 คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน 21 /21 x 100 = 100

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.18.1(1) แนวการสอน
2.18.1(2) บทความฐานขอมูลดานรัฐประศาสนศาสตร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

มีอาจารยที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียน
สอน เช น บทความฐานข อ มู ล ด า นรั ฐ ประศาสนศาสตร บ นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต
-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

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

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

รอยละ 20 คะแนน 1
รอยละ 4.76 คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 20 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .......21...... คน
2.19.1
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน .....1......เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย ....1...../...21.....x 100
= ……4.76………

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ โดย
ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน

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

อาจารยมีความมุงมั่นในการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
อาจารยมีภาระงานมาก จึงไมไดพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯและคณะฯมีการสงเสริมการทําวิจัย
ชวงเวลานอยและภาระงานที่มาก

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา

วัน เดือนป ที่สําเร็จ
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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 6 คะแนน 1
ระดับ 7 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

3.1.1 (1)
3.1.2(1)
3.1.2(2)
3.1.2(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสํ ารวจความตองการจํา เปนของนัก ศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประจําคณะฯ
หองสมุดประจําหลักสูตร
หองปฏิบัติการภาษา
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3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

3.1.3 (1)

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา

3.1.5 (1)

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.1.4

3.1.5 (2)
3.1.6
3.7(1)

หองเรียน
หองปฏิบัติการภาษา
คํา สั่ งแต งตั้ งที่ ป รึ ก ษาและตารางการเข า พบที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2550
เวบไซต และเวบบอรด ของคณะมนุ ษยศาสตร
และสังคมศาสตร
บอรดประชาสัมพันธหนาหองหลักสูตรฯ
โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารแก
นักศึกษา ศิษยเกา

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

- อาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธที่ดีตอกัน
- นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาอาจารยไดทุกเรื่อง
งบประมาณมีนอยไมเพียงพอตอการจัดหาอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน
การจัดสรรงบประมาณในปการศึกษาตอไป
งบประมาณมีจํานวนนอย

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 3.5 : รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (มรอ.)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา X 100
จํานวนนักศึกษา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 1.49
รอยละ 1.50 – รอยละ 1.99
มากกวาหรือเทากับรอยละ 2
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1.50 คะแนน 2
รอยละ 1.70 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 2 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ...15...กิจกรรม 3.5.1
- จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ....883..... คน
- รอยละกิจกรรมตอนักศึกษา = 15/833 x 100
= 1.70

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสรุปจํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

จํานวนผูเขารวม
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท 20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
20,001 บาท คะแนน 2
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
41,257.14 บาท คะแนน 3
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
30,000 บาท คะแนน 3
ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 21 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 866,400 บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 866,400/21 = 41,257.14

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

4.3.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

อาจารยมีความสนใจกําลังดําเนินการเพื่อขอทุนวิจัยจากภายนอก
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชา
การขอทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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42

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวนเงินทุนวิจัย

รวม

แหลงทุน

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

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

รอยละ 10 คะแนน 1
รอยละ 4.76 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .......21...... คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร......
........1......... เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
.....1...../......21..... x 100 = ……4.76….

4.4.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานโครงการสํารวจสถานภาพเครือขาย
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

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

งานวิจัยของหลักสูตรสาขาวิชามีนอย
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําผลงานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

44

45

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 20 คะแนน 1
รอยละ 38.10 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 42 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....21...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน .......8...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
……8….. / ……21… x 100 = …38.10…..

4.6.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุน

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

อาจารยสอนมากไมมีเวลาในการทําผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาในการทําวิจัย

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวชี้วัดที่ 4.7

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 19
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29
รอยละ 50 คะแนน 3
รอยละ 83.33 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 90 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น จํานวน 5 เรื่อง จาก
งานวิจัยทั้งหมด 6 เรื่อง คิดเปน รอยละ 83.33
ของงานวิจัยทั้งหมด

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

4.7.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สัญญารับทุน

มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่จัดทําเสร็จแลว

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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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
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ระดับ 3 คะแนน 2
ระดับ 4 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได 6.3.1
และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
6.3.2
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ

6.3.3

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
ประจําป
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการ
ประจําป 2551

โครงการทัศนศึกษาฯ
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4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
6.3.4
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง

หนังสือเชิญอาจารยภาณุรังษี เปนที่
ปรึกษาการจัดงานสงทายปเกาตองรับป
ใหมของ ททท.รวมกับเทศบาลนครภูเก็ต

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

อาจารยแ ละนั กศึ ก ษาให ค วามร ว มมื อ ในการทํา กิ จ กรรมที่ เ อื้อ ต อ การ
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
มีความจํากัดในแงของงบประมาณ
นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
มีความจํากัดในแงของงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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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
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ
52.44% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- งบดําเนินการปงบ 2551 จํานวน 449,353 บาท

6.4.1

- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม 235,660 บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
= 235,660/449,353 x 100 = 52.44

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
อนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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52

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
จํานวน
ผูเขารวม
48 คน
89 คน

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม

ผูรับผิดชอบ

2,060
10,000

จํานวนเปาหมาย
(นักศึกษา)
48 คน
89 คน

100
100

รปศ.
รปศ.

ม.ค.52

10,000

100 คน

100 คน

100

พัฒนาชุมชน

13 ธ.ค. 51

92,400

-

-

80

ทองเที่ยว

6-8 ก.พ. 52

54,000

-

-

80

ทองเที่ยว

20 ก.พ. 52

67,200

-

-

80

ทองเที่ยว

ลําดับ

โครงการ

วันที่จัด

คาใชจาย

1
2

โครงการ รปศ.นองพี่ทําดีเพื่อพอ
โครงการอบรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมสูความเปนเลิศ
โครงการฟนผืนปาเพื่อพอ คืน
สายธารใหแมปลูกปา
โครงการศึกษาภาคสนามการ
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเสนทาง
สายนันทบุรีศรีนาน
โครงการศึกษาภาคสนามการ
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศราช
สํานักพิพิธทัศนาฯ
โครงการศึกษาภาคสนามการ
จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพระราช
นิเวศแหงความรักฯ
รวม

16 ก.พ.52
3 ก.ค.52

3
4

5

6

235,660

53

54

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 30 คะแนน 3
รอยละ 37.50 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 6 โครงการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 16 โครงการ

6.5.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
อนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = .....6...../....16..... x 100 = …37.50…..

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

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา
เปนประจําทุกป
กิจกรรมที่สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอาจจะสอดแทรกอยูในกิจกรรม
อื่นของมหาวิทยาลัยมากกวาสอดแทรกในการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเข า ร ว มกิ จ กรรมและตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของศิ ล ปและ
วัฒนธรรมไทยที่ควรคาแกการอนุรักษ
ชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เชน ตรงกับชวงสอบของนักศึกษา
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ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 81 – รอยละ 99

คะแนน 3
รอยละ 100

NA
-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ..........โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ..............
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= …………/ ………. = ………..

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา (สกอ. 9.1 / สมศ. 7.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน การ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชร
วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ขอแรก

ระดับ 6 คะแนน 3
ระดับ 6 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 6 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
9.1.1

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การ
พัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ 9.1.1
เรื่องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ
9.1.1
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน การ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
9.1.1
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อยางตอเนื่องเป
นประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
5 ขอแรก

9.1.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา
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6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่

9.1.1

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ
และสถาบัน

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและโปรแกรมวิชา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

-

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

-

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูประสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-

ตัวชี้วัดที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก นักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ
โครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง สถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา ดําเนินการ และ
ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ
4 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย
6 ขอแรก

คะแนน 1
0
ไมบรรลุ
คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย
3 ขอแรก
4 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
9.3.1 รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร โปรแกรม และคณะ
9.3.1

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร โปรแกรม และคณะ
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พัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอหนวยงานที่ เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด

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

9.3.1

รายงานผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร โปรแกรม และคณะ

-

ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน ผูป ระสานงานหลักสูตร

055-411096 ตอ 1410
-
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.1
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 2.16
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

บรรลุ / ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 6
คะแนน 2
คะแนน 1

ระดับ 7

คะแนน 3



รอยละ 73.68

คะแนน 1
2.00



ระดับ 7
คะแนน 3
คะแนน 2

คะแนน 1

ระดับ 3

คะแนน 1



ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 4
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
ระดับ 3
คะแนน 2
คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1

ระดับ 7

คะแนน 3



ระดับ 4

คะแนน 2



รอยละ 14.29
ระดับ 4

คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2





รอยละ 90.91
รอยละ 40
รอยละ 0.41
รอยละ 20
รอยละ 100
คาเฉลี่ย 3.43
รอยละ 100
รอยละ 9.52

คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 1
1.86










ระดับ 5
คะแนน 2
ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1
ระดับ 4
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 1
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มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3.5
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วดั ที่ 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
มาตรฐานที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 9.1
ตัวชี้วัดที่ 9.2
ตัวชี้วัดที่ 9.3
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 9
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

คะแนน 1
-

ระดับ 7
NA

คะแนน 2
2.00


-

คะแนน 2
-

คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3

60,197
รอยละ 4.76
รอยละ 38.10
รอยละ 83.33

คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
2.25






คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 3

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 3
-

ระดับ 4
รอยละ 1
รอยละ 52
NA

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
3.00




-

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
-

คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 2

ระดับ 6
ระดับ 4
ระดับ 4

คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 3
2.67





คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3

2.15
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การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
1.33
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
2.50
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 9
1.80
รวมทุกมาตรฐาน
พอใช
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

3.00
2.25
2.00
2.50
2.25
ดี

1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.21
ดี

2.00
1.86
2.00
2.25
3.00
2.67
2.15

พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

1.
2.
3.
4.

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ลายเซ็น

(…….………………………………….)
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร

ลายเซ็น

(…………………………………….)
คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

