บทที่ 1
บทนํา
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับการเปลี่ยนมาจาก โปรแกรมวิชา
ภาษาไทยซึ่งเดิมคือ หมวดวิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาไทย โดยเริ่มสอนภาษาไทยเปนวิชา
พื้นฐานใหแกนักศึกษาของโรงเรียนฝกหัดครูอุตรดิตถ จนกระทั่งปการศึกษา 2511 ยกฐานะขึ้นเปน
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ จึงเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)วิชาเอก
ภาษาไทย ขณะนั้นภาควิชาภาษาไทยรับผิดชอบการสอนทั้งวิชาภาษาไทยพื้นฐานวิชาโทภาษาไทย
และวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาการศึกษา จนกระทั่งป พ.ศ. 2521 จึงเปดการเรียนการสอนวิชาเอก
ภาษาไทยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต) เปนรุนแรกสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย ซึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร – อาทิตย ตอมาป พ. ศ. 2524
จึงเปดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย (ค.บ.ภาษาไทย)
ภาคปกติเปนรุนแรกมีนักศึกษา 47 คน และในปพ.ศ. 2542 เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาไทยตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.พท.)
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารจากภาควิชาซึ่งทํา
หนาที่บริหารหลายดาน มาเปนโปรแกรมวิชาโดยมุงเนนเรื่องบริหารวิชาการเปนหลัก ภาควิชา
ภาษาไทยจึงเปลี่ยนชื่อเปนโปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาไทย สาย
วิชาการศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต)
ตอมา พ.ศ.2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายวาแตละโปรแกรมวิชาของแตละคณะ
ควรเปดสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงตามสายวิชา ดังนั้นโปรแกรมวิชาภาษาไทยจึงเปดรับสาขา
ศิลปศาสตร (ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย) ปจจุบัน (พ.ศ.2545) มีนักศึกษาสาขาศิลปศาสตรวิชา
ภาษาไทยจํานวน 4 รุน รวมนักศึกษา 76 คน
พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตรไดประสานงานความรวมมือเพื่อเปดการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยสาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปเปนรุนแรก จํานวนนักศึกษา 59 คนและ
ในป พ.ศ. 2548 มีนักศึกษาเขาศึกษาจํานวน 21 คน
พ.ศ. 2548 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานการบริหารงาน
วิชาการ โปรแกรมภาษาไทยไดปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
มนุษยศาสตร
มีหนาที่รับผิดชอบการสอนภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับ
นักศึกษาทุกวิชาเอก
สอนวิชาภาษาไทยในกลุมวิชาเลือกเสรี และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน
(วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปะศาสตรและสาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2551 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบ
การสอนภาษาไทยพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาทุกวิชาเอก สอนวิชาภาษาไทย
ในกลุมวิชาเลือกเสรี และสอนหมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) ภาษาไทย ทั้งในสาขาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาการศึกษา ทั้งยังจัดทําแผนการสอนนักศึกษาตางชาติ (จีน) เพื่อรองรับนักศึกษาจีนที่
เรียนเอกภาษาไทย
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาดี มีคุณธรรม สัมพันธกับทองถิ่น
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
มุงผลิตบัณฑิตภาษาไทยใหมีความรูคูคุณธรรม นําภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารตลอดชีวิต
ศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม ภูมิปญญาเพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและสังคม
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางภาษาไทยและมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาไทยใหมีมาตรฐาน
4. สนับสนุนการนําภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชเพื่อพัฒนา
ตนเอง ทองถิ่น และสังคม
5. ใหบริการวิชาการดานภาษาไทยแกทองถิ่นและสังคม
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อผลิตบัณฑิตใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. มีความรูและทักษะทางภาษาไทยเปนอยางดี
2. มีความสามารถในการนําทักษะทางภาษาไทย ประกอบกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.มีความใฝรู มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและมีคุณธรรม
4.มีความสามารถในการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพและทองถิ่น
5.มีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งภูมิ
ปญญาทองถิ่นในฐานะเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ

แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โปรแกรมวิชา

มนุษยศาสตร

โปรแกรมวิชา
สังคมศาสตร

โปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร

โครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา / นักศึกษา

โครงสรางระบบประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชา
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

ศิษยเกา / นักศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายนอก
- คูมือประกันคุณภาพของหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
สาขาวิชาไปสูการประกันคุณภาพของคณะมหาวิทยาลัย
2. มีแผน / โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
3. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR
จํานวนวิชาเอกที่เปดสอน ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีหลักสูตรที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2551 จํานวน
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

1

อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

รายชื่อ

1.

รศ. กิ่งแกว เพ็ชรราช

2.

ผศ. คึกฤทธิ์ พันธุว ิไล

3.

อาจารยอรวรรณ ศรีฟา

4.

อาจารยปยะนุช เส็งชา

5.

อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

6.

อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

7.

อาจารยสุริยา คํากุนะ

8.

อาจารยเรณู รอดทัพ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

สถานภาพ
อาจารย
ขาราชการ
อาจารย
ขาราชการ
อาจารย
ขาราชการ
อาจารย
ขาราชการ
อาจารยประจํา
ตามสัญญา
อาจารยประจํา
ตามสัญญา
อาจารยประจํา
ตามสัญญา
อาจารยประจํา
ตามสัญญา

รวม

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

* 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
2
6
ปริญญาเอก
รวม
2
6

รวม
8
8

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

รวม
1
1
2

3. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม
-

รวม
25
25

ชั้นปที่ 2
-

จํานวน
ชั้นปที่ 3
17
17

ชั้นปที่ 4
8
8

4. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ตัวชี้วัดที่ 1.2

มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3

ตัวชี้วัดที่ 2.5

ตัวชี้วัดที่ 2.6

ตัวชี้วัดที่ 2.8
ตัวชี้วัดที่ 2.9

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2550/
คะแนน

แผนการพัฒนา

ระดับ 1
คะแนน 1

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

ผลการ
ดําเนินงานป
2551/
คะแนน

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
รอยละ 55.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 0 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
1/2551 วันที่ 2 ต.ค. 2551

ระดับ 57
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 100
คะแนน 3

ระดับ 6
คะแนน 2

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ระดับ 6
คะแนน 2

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ระดับ 4
คะแนน 2

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คะแนน 0

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 25
คะแนน 1

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
ระดับ 2 – จัดประชุมคณะกรรมการ
ระดับ 3
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
คะแนน 1 ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
คะแนน 0 จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
รอยละ 28.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 1 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
-

-

รอยละ 50
คะแนน 1

ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12

คะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.14

-

ตัวชี้วัดที่ 2.17

-

ตัวชี้วัดที่ 2.18

รอยละ 100
คะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.19

คะแนน 0

-

-

จัดประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม บริหารหลักสูตร
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 0
คะแนน 0
คะแนน 3
รอยละ 0
คะแนน 0

รอยละ 8.33
คะแนน 1
รอยละ
4.2705
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 100
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คะแนน 0

ระดับ 5
คะแนน 1

จัดประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม บริหารหลักสูตร
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

ระดับ 7
คะแนน 2

มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3

คะแนน 1

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คะแนน 1

ตัวชี้วัดที่ 4.4

คะแนน 0

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คะแนน 0

ตัวชี้วัดที่ 4.6

รอยละ
14.28

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 87.5
คะแนน 3

มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

คะแนน 1
ตัวชี้วัดที่ 4.7

มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3

ตัวชี้วัดที่ 6.4

ตัวชี้วัดที่ 6.5

ตัวชี้วัดที่ 6.6

รอยละ 100
คะแนน 3

ระดับ 3
คะแนน 3

ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
จัดประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม บริหารหลักสูตร
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
รอยละ 59.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 3 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
รอยละ 28.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 2 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป
รอยละ 24.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
คะแนน 1 บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

รอยละ 75
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ระดับ 3
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 26.8
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 55.5
คะแนน 3

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รอยละ 100
คะแนน 3

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

ระดับ 5 คะแนน 2
ระดับ 1 คะแนน 1
ระดับ 7 คะแนน 3

การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

บรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1.1.1.(1)

แผนพับประชาสัมพันธ

1.1.1.(2)

รายงานการประเมินตนเองปการศึกษาป 2550

1.1.1.(3)

เว็บไซต www.human.uru.ac.th

1.1.1.(4)

ไวนิลประชาสัมพันธหลักสูตรสาขา

1.1.2.(1)

แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
2551
แผนพัฒนากลยุทธ

1.1.2.(2)
1.1.2.(3)

กิจกรรมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยวัน
สุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ

1.1.2.(4)
1.1.2.(5)
1.1.2.(6)
1.1.3.(1)

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
โครงการปจฉิมนิเทศ
โครงการบัณฑิตไทยคืนถิ่น

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 1.1.4.(1)

แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
2551

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1.1.5.(1)
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 1.1.6.(1)
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ

แบบรายงานการประเมินและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

แบบรายงานการประเมินและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

รายงานการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวาง กลยุทธ แผนการดําเนินงาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ

ผลการดําเนินงาน
7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.7.(1) แบบรายงานการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงาน

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีการกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศนเปนลายลักษณอักษรและมีการ
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบและมีแผนการ
ดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
ยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
-

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

มีปญหาเชิงโครงสรางและระบบวิจัยโดยรวมที่ขาด
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรและการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธการณและแผนพัฒนาของชาตินําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยเรณู รอดทัพ

(เบอรโทร)
0814244117

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ
รอยละ
รอยละ
บรรลุ
รอยละ

80 คะแนน 2
55.5 คะแนน 0
100 คะแนน 3
100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด 4 ตัว
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ 3 ตัว
รอยละความสําเร็จ = 3 / 3 X 100
= 100

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1.2.1 รายงานการประเมินและสรุปผลกิจกรรมสืบ
1.2.2
1.2.3

สานภาษาและวัฒนธรรมไทยวันสุนทรภูและ
วันภาษาไทยแหงชาติ
รายงานการประเมินและสรุปผลโครงการจัดหา
สื่อการเรียนการสอน
รายงานการประเมินและสรุปผลโครงการปจฉิม

นิเทศ

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

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีแผนการดําเนินงานและ
ปฏิบัติการประจําป

สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและดําเนินการ
ตามแผนใหบรรลุตามเปาประสงคได
ยังไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
ใหบรรลุตามเปาประสงคไดทั้งหมด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
วิเคราะหตัวชี้วัดที่ทํายังไมสําเร็จวาเกิดจากอะไรและสนับสนุนใหมีการสงเสริมหรือจัด
งบประมาณสนับสนุนใหทําสําเร็จในปตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยเรณู รอดทัพ

(เบอรโทร)
0814244117

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
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 6 คะแนน 2
ไมบรรลุ
ระดับ 7 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

2.2.1.(1) การประชุมกอนเปดภาคเรียนของหลักสูตร
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
สาขาวิชา
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
2.2.1.(2) รายงานการประชุม
ของการ จัดการศึกษาทุกหลักสูตร

2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

2.2.2.(1) แนวการสอนแตละรายวิชา
2.2.2.(2) การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะตอง

คนควาหาความรูดวยตนเองในรายวิชา การ
สัมมนาทางภาษาไทย และการวิจัยทาง
ภาษาไทย
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 2.2.3.(1) สื่อการเรียนการสอน, power point

ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
ความตองการของผูเรียน

2.2.4.(1) แนวการสอน

5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด 2.2.5.(1) แบบฝกหัด แบบทดสอบ
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียน
2.2.5.(2) การประเมินผลการเรียนประจําป
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง

2.2.6.(1) แบบประเมินการสอนของอาจารย

สนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยรวมมือกันจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักศึกษา

จุดออน (Weaknesses)

ยังไมมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

สิ่งแวดลอมภายนอกเอื้อตอการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน อยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผทู รงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทัง้ ที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 4 คะแนน 2
จัดทําในระดับที่ 2 และ 3 คะแนน 1
ระดับ 4 คะแนน 2
บรรลุ
ระดับ 5 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1.(1) เอกสารสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
2.3.1.(2) คูมือหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู 2.3.2.(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
การพูดทางวิทยุกระจายเสียง
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
2.3.2.(2) เอกสารสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณ
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
วิชาชีพ
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา 2.3.3.(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงที่สถานีวิทยุชุมชน
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตร
ตําบลทุง ยั้ง-ไผลอม อําเภอลับแล
โดยความ รวมมือกับองคการหรือหนวย
จังหวัดอุตรดิตถ
งานภายนอก
2.3.3.(2) เอกสารสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
2.4.1
หนังสือคําสั่งอาจารยออกนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีวิทยากรภายนอกเขามา
ใหความรูแกนักศึกษา นํานักศึกษาออกไปดูงานกับ
วิทยากรทองถิ่น

จุดออน (Weaknesses)

ยังไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยทบทวนและปรึกษากันในที่ประชุมเพื่อพิจารณานําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

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 วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุ
คะแนน 1

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

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

-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

-

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีอาจารยที่มีศักยภาพและ
จบการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งหมดและมีแผน
ดําเนินการใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ยังไมมีอาจารยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีโอกาสลา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกได
อาจารยมีภาระงานสอนเยอะการลาศึกษาตอจึงไปได
เพียงปละหนึ่งคนเทานั้น

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีโครงการใหอาจารยประจําหลักสูตรฯลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกโดยเริ่มในปการศึกษา 2552 จํานวน 1 คน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

คะแนน 2
รอยละ 28.5 คะแนน 1
รอยละ 25 คะแนน 1
ไมบรรลุ
คะแนน 2

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

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

อาจารยทงั้ หมด 8 คน
ผศ 1 คน
รศ. 1 คน
ศ. - คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= 0/8 : 1/8 : 1/8
= 0 : 0.125 : 0.125 × 100 = 25
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

เลขที่
2.6.1 รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
2.6.2

เอกสารแตงตั้งเลขที่ สรภ. ที่ 484/45 ลงวันที่ 17
กันยายน 2545
ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์ พันธุวิไล
เอกสารแตงตั้งเลขที่ สรภ. ที่ 402/45 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2545

มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย
อาจารยมีโอกาสในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารยมีภาระงานสอนมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีแผนงานที่จะทํางานวิจัยในสาขาทีเ่ กี่ยวของ
กับภาษาไทยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

ตัวชี้วัดที่ 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
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
เปาหมายปตอ ไป

-

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย 
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ
นใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ
ในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัย ดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัต
กรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

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
ผลการดําเนินงาน
รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 54.17 %

รอยละ 54.17 คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 70 คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
2.9.1 รายงานสรุปภาวการณหางานทําของบัณฑิต
จําแนกตามสาขาวิชา ISCED ประจําป 2550

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
1
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
0
54.17
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

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

นักศึกษาไมตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ประชุมเพื่อติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาใหตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําทุกป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

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 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
เงินเดือนเทากับหรือสูง
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
าเกณฑ กพ.
กวาเกณฑ กพ.
าเกณฑ กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ 0 %

รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุ
คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
2.10.1 รายงานสรุปรายไดของบัณฑิตจําแนกตาม
สาขาวิชา ISCED ประจําป 2550

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
1
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
0
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
0.00

คน
คน

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

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและที่ไดงานทําไดเงินเดือน
นอยกวาเกณฑ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
นําเรื่องเขาที่ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตอไป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

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

คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49

ผลการดําเนินงาน
บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2550 8 คน
จํานวนแบบสอบถามไดรับกลับ 8 ชุด
ระดับความพึงพอใจ 4.288

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50

คะแนนเฉลี่ย 4.288 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
2.11.1 คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ/ผูประกอบการ ที่มีตอบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร

บัณฑิตภาษาไทยไดรับความพึงพอใจจากนายจาง
ผูประกอบการ

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรภาษาไทยจัดโครงการอบรมเสริมวิชาชีพใหนักศึกษาพรอมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทุกป
(รายนาม)
(เบอรโทร)
ผูกํากับดูแล
อาจารยสุริยา คํากุนะ
0878505181
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

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

คะแนน 3
คะแนน 3
รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุ
คะแนน 0

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
ปการศึกษา

2546

ปจจุบัน

2547
26

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

2548
12

2549
7

2551

2550
3

(ปจจุบัน)

1

รวม

14

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยไมมีนักศึกษาไดรับรางวัล
ระดับชาติ
สงนักศึกษาเขาประกวดความสามารถทางภาษาไทย
อยางสม่ําเสมอ

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการในโอกาสตางๆ
เพื่อฝกประสบการณและฝกทักษะทางภาษาไทยเปนประจําในแตละป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181
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ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุล
นักศึกษา

ป
การศึกษา
ของ
นักศึกษา

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติ
คุณ

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับ
รางวัล

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 8.33 คะแนน 1
บรรลุ
รอยละ 60 คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 8.33 %

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
2.14.1 รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรงหรือไม
ตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ประจําป 2550

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
12
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
1
บัณฑิต ที่มีงานทํา
1
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
0
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
1
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
54.17

คน
คน
คน
คน
คน

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
บัณฑิตทํางานไมตรงกับสาขาที่ไดเรียนมา
โอกาส (Opportunities)
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหพรอมในการทํางาน
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนประจําทุกป
(รายนาม)
(เบอรโทร)
ผูกํากับดูแล
อาจารยสุริยา คํากุนะ
0878505181
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

รอยละ 4.2705 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 17 คน 2.17.1 ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรภาษาไทย
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
17 คน
- ผลความพึงพอใจ 4.2705
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรภาษาไทย

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
จัดหากิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนและไดรับผลอยาง
เต็มที่
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

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
รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 8 คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน 8 คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน 8 / 8 x 100 = 100
1.รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
2.ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์ พันธุวิไล
3.อาจารยอรวรรณ ศรีฟา

4.อาจารยปยะนุช เส็งชา

5.อาจารยสุริยา คํากุนะ
6.อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

-

-

2.18.1(1).1
2.18.1(2).1
2.18.1(3).1
2.18.1(3).2
2.18.1(3).3

สื่อการสอนอินเตอรเนต

2.18.1(4).1
2.18.1(4).2
2.18.1(4).3
2.18.1(5).1
2.18.1(5).2
2.18.1(6).1
2.18.1(6).2
2.18.1(6).3

สื่อการสอนวีดีทัศน
สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอน Power Point
สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอน Power Point
สื่อการสอน Authorware
สื่อการสอน Macromedia Captivate
สื่อการสอน Power Point

สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอน Power Point
สื่อการสอนวีดีทัศน

7.อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

8.อาจารยเรณู รอดทัพ

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

2.18.1(7).1
2.18.1(7).2
2.18.1(8).1
2.18.1(8).2
2.18.1(8).3

สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอน Power Point
สื่อการสอนอินเตอรเนต
สื่อการสอน Power Point
CD และ วีดีโอ

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนได

มหาวิทยาลัยมีสื่อการสอนสารสนเทศไมพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลัก สูตรสาขาวิชาภาษาไทยสงเสริมใหอาจารยทุกทานใชสื่อสารสนเทศในกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุริยา คํากุนะ

(เบอรโทร)
0878505181

ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุ
คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

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

มีรายวิชาที่สามารถจัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนได
ไมมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ภาระงานสอนมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
นําเรื่องเขาที่ประชุมประจําปเพื่อปรึกษาเรื่องทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป
(รายนาม)
(เบอรโทร)
ผูกํากับดูแล
อาจารยสุริยา คํากุนะ
0878505181
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

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

คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 1
ระดับ 7 คะแนน 2
บรรลุ
คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1(1) แบบสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1

ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.2.(1) หองปฏิบัติการภาษาไทย

3.1.2.(2) การยืมคืนหนังสือ
3.1.3.(1) หองปฏิบัติการภาษาไทย

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 3.1.4.(1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

7. นําผลการประเมินคุณภาพของการให
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา

3.1.5.(1) โครงการจดหมายขาว

3.1.5.(2) จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
3.1.6.(1) โครงการเสริมทักษะวิชาชีพทาง
ภาษาไทย

รายงานการประเมินโครงการเสริมทักษะ
วิชาชีพทางภาษาไทย

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

ใหความสําคัญตอพัฒนาการนักศึกษาโดยเฉพาะ
ประสบการณวิชาชีพ

ยังไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
สื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอในการใหบริการนักศึกษา

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
จัดหองปฏิบัติการภาษาไทยที่มีสื่อเทคโนโลยี Internet ใหบริการคนควาขอมูล อํานวย
ความสะดวกในการสืบคนขอมูลและบริการขาวสารที่เกี่ยวของกับภาษาไทย

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยเรณู รอดทัพ

(เบอรโทร)
0814244117

มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท 20,001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้

คะแนน 2
คะแนน 1

การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ไมบรรลุ
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 8 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 151,280 บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 151,280 / 8 = 18,910 บาท

เงินสนับสนุนงานวิจัยของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเฉลี่ย
18,910 บาท/อาจารย1 คน คะแนน 1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
4.3.1.(1) งานวิจัยเรื่องลีลาภาษาบทแหลนอกในการ
เทศนมหาชาติ : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ
งบประมาณ 70,940 บาท
4.3.1.(2) ประเพณีขาวพันกอนกับตนดอกไมบนวิถีชีวิต
พอพียงของชาวตําบลฟากทา อ.ฟากทา จ.
อุตรดิตถ
งบประมาณ 38,940 บาท
4.3.1.(3) วิเคราะหการใชภาษาในมหาเวสสันดรชาดก
ฉบับทองถิ่นอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
งบประมาณ 26,900 บาท

4.3.1.(4) วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนตัวสะกดคํา
ภาษาไทยเมื่อจําแนกตามกลุมคําของนักศึกษา
จีนที่เรียนภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษา
และวัฒนธรรมไทยจาก Yunan Nationalities
University
งบประมาณ 14,500 บาท

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

อาจารยมีความสนใจกําลังดําเนินการเพื่อขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก
ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีจํานวนนอยเมื่อเฉลีย่ กับอาจารย
ประจําหลักสูตรทั้งหมด
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยทําวิจัย
การขอทุนวิจัยมีขั้นตอนมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยกําลังดําเนินการเพื่อขอทุนทํางานวิจัยจาก
ภายนอกและคาดวาจะไดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยในปการศึกษาตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

(เบอรโทร)
0830065443

ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวน
แหลงทุน
เงินทุนวิจัย
1 งานวิจัยเรื่องลีลาภาษา รองศาสตราจารยกิ่ง
บทแหลนอกในการ
แกว เพ็ชรราช
70,940 บาท
ทุนภายใน
อาจารยอรวรรณ ศรี
เทศนมหาชาติ :
มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ

2

3

4

ประเพณีขาวพันกอน
กับตนดอกไมบนวิถี
ชีวิตพอพียงของชาว
ตําบลฟากทา อ.ฟากทา
จ.อุตรดิตถ
วิเคราะหการใชภาษา
ในมหาเวสสันดรชาดก
ฉบับทองถิ่นอําเภอทา
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน 52มีนาคม 53

ฟา
อาจารยปยะนุช เส็ง
ชา
อาจารยปาริชาต
กัณฑาทรัพย
อาจารยสุภัคกาญจน
จิวาลักษณ
อาจารยสุริยา คํากุ
นะ
อาจารยเรณู รอด
ทัพ

อาจารยสุภัค
กาญจน จิวา
ลักษณ

อาจารยสุริยา คํากุ
นะ

วิเคราะหขอผิดพลาด
ในการเขียนตัวสะกดคํา
ภาษาไทยเมื่อจําแนก
อาจารยปาริชาต
ตามกลุมคําของ
กัณฑาทรัพย
นักศึกษาจีนที่เรียน
ภาษาไทยตามโครงการ
อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมไทยจาก

38,940 บาท

26,900 บาท

14,500
บาท

ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

เมษายน 52มีนาคม 53

ตุลาคม 2551ตุลาคม 2552

มีนาคม 52 –
กุมภาพันธ 53
ทุนภายใน
มหาวิทยาลัย

Yunan Nationalities
University

รวม

151,280

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 19

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุ
คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 8 คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร 0
เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
0 / 8 x 100 = 0

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

ไมมีอาจารยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โอกาส (Opportunities)
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจะพิจารณาเรื่องงานวิจัยในวาระการประชุม
ประจําปการศึกษา 2552 ตอไป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

(เบอรโทร)
0830065443

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

คะแนน 2
รอยละ 14.28 คะแนน 1
รอยละ 87.5 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 8 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน
7 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
7 / 8 x 100 = 87.5

4.6.1

4.6.2

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
งานวิจัยเรื่องลีลาภาษาบทแหลนอกในการเทศน
มหาชาติ : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ
ผูรับผิดชอบ
รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุริยา คํากุนะ
อาจารยเรณู รอดทัพ
ประเพณีขาวพันกอนกับตนดอกไมบนวิถีชีวิต
พอพียงของชาวตําบลฟากทา อ.ฟากทา จ.
อุตรดิตถ
ผูรับผิดชอบ
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

4.6.3

วิเคราะหการใชภาษาในมหาเวสสันดรชาดก
ฉบับทองถิ่นอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
ผูรับผิดชอบ
อาจารยสุริยา คํากุนะ

4.6.4

วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนตัวสะกดคํา
ภาษาไทยเมื่อจําแนกตามกลุมคําของนักศึกษา
จีนที่เรียนภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษา
และวัฒนธรรมไทยจาก Yunan Nationalities
University
ผูรับผิดชอบ
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
สัญญาทุนวิจัย / หนังสืออนุมัติเงินทุนงานวิจัย

4.6.5
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยทํางานวิจัย

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

เปนสวนมาก
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

พัฒนางานวิจัยควบคูไปกับงานสอนเพื่อใหเกิดองคความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

(เบอรโทร)
0830065443

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 75 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น จํานวน 3 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 4
เรื่อง คิดเปน รอยละ 75 ของงานวิจัยทั้งหมด

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
4.7.1 งานวิจัยเรื่องลีลาภาษาบทแหลนอกในการเทศน
มหาชาติ : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ

4.7.2
4.7.3

4.7.4

ประเพณีขาวพันกอนกับตนดอกไมบนวิถีชีวิต
พอพียงของชาวตําบลฟากทา อ.ฟากทา จ.
อุตรดิตถ
วิเคราะหการใชภาษาในมหาเวสสันดรชาดก
ฉบับทองถิ่นอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนตัวสะกดคํา
ภาษาไทยเมื่อจําแนกตามกลุมคําของนักศึกษา
จีนที่เรียนภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษา

และวัฒนธรรมไทยจาก Yunan Nationalities
University

SWOT Analysis
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่จัดทําเสร็จแลว
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยนําเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นเขาที่ประชุมประจําป
การศึกษา 2552 ของตอไป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ

(เบอรโทร)
0830065443

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิน่
ลําดับ
งานวิจัย

1

2

3

4

งานวิจัยเรื่องลีลาภาษาบทแหลนอกใน
การเทศนมหาชาติ : กรณีศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ

ผูวิจัย

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุริยา คํากุนะ
อาจารยเรณู รอดทัพ

งานวิจัยเพื่อ ระยะเวลา
ทองถิ่น ดําเนินการ
, 



ประเพณีขาวพันกอนกับตนดอกไมบน
วิถีชีวิตพอพียงของชาวตําบลฟากทา อ. อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
ฟากทา จ.อุตรดิตถ



วิเคราะหการใชภาษาในมหาเวสสันดร
ชาดก ฉบับทองถิ่นอําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ



อาจารยสุริยา คํากุนะ

วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียน
ตัวสะกดคําภาษาไทยเมื่อจําแนกตาม
กลุมคําของนักศึกษาจีนที่เรียน
ภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษาและ อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
วัฒนธรรมไทยจาก Yunan
Nationalities University



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
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ระดับ
ระดับ
ระดับ
บรรลุ
ระดับ

3 คะแนน 3
3 คะแนน 3
3 คะแนน 3
3 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได 6.3.1(1) รายงานการประชุมประจําป
และมีแผนงานรองรับ

6.3.1(2) แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
6.3.1.(3) โครงการพัฒนานักศึกษาสืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมไทยวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป
นประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ

แหงชาติ งบประมาณ 5,500 บาท
6.3.2(1) แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการประจําป
2551

6.3.3(1) บูรณาการเขากั
บการเรียนรายวิชาคติชนวิทยา

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
6.3.4.(1) บูรณาการเขากับงานวิจัยเรื่องอัฐมีบูชาพิธีกรรม
เพื่อการสืบทอด: กรณีศึกษาตําบลทุงยั้ง อําเภอ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยอาจารยมุทิกาญจน
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
จิวาลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
6.3.4.(2) บูรณาการเขากับงานวิจัยเรื่อง
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
ศึกษาลีลาภาษาบทแหลนอกในการเทศน
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
มหาชาติ : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผล
งานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เขากับพันธกิจอื่นและมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล จัดการเรียน
การสอน + วิจัย

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีแผนที่จะจัดงานวันภาษาไทยแหงชาติเปนประจําทุกปและ
อาจมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

(เบอรโทร)
0813945698

ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจา ยและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 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
ผลการประเมินปทแี่ ลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

คะแนน 3
รอยละ 59.5 คะแนน 3
รอยละ 26.8 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- งบดําเนินการปงบ 2551 จํานวน 20,500 บาท
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม 5,500 บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
= 5,500 / 20,500 x 100 = 26.8

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
6.4.1 โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย: วัน
สุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ งบประมาณ
5,500 บาท

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

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการวันสุนทรภู
และวันภาษาไทยแหงชาติเปนประจําทุกป ไดรับ
งบประมาณเปนประจําทุกป

มีโอกาสจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอื่นได

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ในปการศึกษาตอไปอาจมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
อีก

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล/หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

(เบอรโทร)
0813945698

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

1

โครงการ

สืบสานภาษา
และ
วัฒนธรรม
ไทยวันสุนทร
ภูและวัน
ภาษาไทย
แหงชาติ

วันที่จัด คาใชจาย

26 ก.ค. –
1
สิงหาคม
2551

5,500
บาท

จํานวน จํานวน รอยละ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย ผูเขารวม ของ
นักศึกษา
(นักศึกษา)
100

100

ที่เขารวม
100

อาจารย
หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาไทย

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

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

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

X
100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

คะแนน 3
รอยละ 28.5 คะแนน 2
รอยละ 55.5 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 5 โครงการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 9 โครงการ
- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = 5 ./ 9 x 100 = 55.5

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
6.5.1 โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยวัน
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8

สุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ
โครงการผสานวัฒนธรรมนําสูลอยกระทง
ประจําป 2551
โครงการปจฉิมนิเทศ
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
โครงการบัณฑิตไทยคืนถิ่น
โครงการวันเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
โครงการคายอาสาเกษตรพัฒนาเพื่อพอหลวง
โครงการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ

6.5.9

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

โครงการสืบสานบุญประเพณี เทศนพระมาลัย
และเทศนมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจําป
การศึกษา 2551

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมทุกป
การศึกษา

มีโอกาสจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมอื่นได

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
ในปการศึกษาตอไปอาจมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
อีก

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

(เบอรโทร)
0813945698

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน



7

โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยวันสุนทรภู 26 ก.ค. –1 สิงหาคม
และวันภาษาไทยแหงชาติ
2551
โครงการผสานวัฒนธรรมนําสูลอยกระทงประจําป
12 พฤศจิกายน
2551
2551
โครงการปจฉิมนิเทศ
มีนาคม 2552
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
สิงหาคม 2551
โครงการบัณฑิตไทยคืนถิ่น
เมษายน 2552
โครงการวันเปดบานคณะมนุษยศาสตรและ
7 กุมภาพันธ 2552
สังคมศาสตร
โครงการคายอาสาเกษตรพัฒนาเพื่อพอหลวง
มกราคม 2552

8

โครงการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ



9

โครงการสืบสานบุญประเพณี เทศนพระมาลัยและ
เทศนมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจําปการศึกษา
2551

1
2
3
4
5
6

กุมภาพันธ –
มีนาคม 2552









15 ธันวาคม 2551

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 29
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 30 – รอยละ 59

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60

คะแนน 3
รอยละ 24 คะแนน 1
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุ
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ 5 โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 100 % 6.6.1
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= 5 / 100 × 100 = 100

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารลงชื่อเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

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

มีการจัดโครงการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปและวัฒนธรรมเปนประจําทุกป

-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
จัดการประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรมใหมาก
ขึ้นตอไป

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย

(เบอรโทร)
0813945698

บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10
ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วดั ที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที4่ .3

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

เปาหมายป
ตอไป

2
2

3
3

3
3
3.00

บรรลุ
บรรลุ

3
3

3
2
1
2
3
3
1

2
2
0
1
1
0
3
0
1
3
3
0

2
2
0
1
1
0
3
0
1
3
3
0
1.33

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ

3
3
1
2
2
1
3
1
2
3
3
1

2

2

2
2.00

บรรลุ

3

2

1

1

ไมบรรลุ

2

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
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

1
2
3

0
3
3

0
3
3
1.75

ไมบรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

1
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

3
3
3
3

41

43

3
3
3
3
3.00
1.87

55

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

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

ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
1.33
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
2.00
มาตรฐานที่ 6
รวมทุกมาตรฐาน 1.60
พอใช
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผลการประเมิน
< = 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

กระบวนการ

3.00
2.00
2.00
2.25
ดี

ผลผลิต

3.00
1.14
1.50
3.00
1.86
พอใช

ผลการประเมิน
รวม

3.00
1.33
2.00
1.75
3.00
1.87

ดีมาก
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
พอใช
ดีมาก
พอใช

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา มนุษยศาสตร

รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธิ์ พันธุวิไล
อาจารยอรวรรณ ศรีฟา
อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารยปาริชาต กัณฑาทรัพย
อาจารยสุภัคกาญจน จิวาลักษณ
อาจารยสุริยา คํากุนะ
อาจารยเรณู รอดทัพ

.........................................
(รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

…………………………
(อาจารยนิรมล สุวรรณกาศ)
ประธานโปรแกรมวิชามนุษยศาสตร

…………………………..
(ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ อินทจักร)
คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

