หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2552
( 15 มีนาคม 2552 – 14 มีนาคม 2553)
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมา
ชื่อหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ตั้ง 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
รหัสไปรษณีย 53000 โทรศัพท0 5541 1096 ,0 5541 6601-31ตอ1405 โทรสาร 1420
ประวัติการกอตั้งหลักสูตร
ภาควิชาศิลปศึกษา
จัดตั้งขึ้นกอนปการศึกษา 2514 เปนภาควิชาศิลปศึกษา
เปดสอนวิชาพื้นฐาน (ความเขาใจในศิลปะ)
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2514
มีอาจารยผูสอน 4 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2515
มีอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2518
เปดสอนวิชาเอกศิลปะ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปกศ.สูง และ
เปดสอนวิชาโทศิลปศึกษา (เปดหอศิลปอุตรดิตถมีหองจัดแสดง
นิทรรศการ 1 หอง) มีอาจารยผูสอน 4 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2520
เปดสอนวิชาโทศิลปศึกษานักศึกษาภาคสมทบอาจารยผูสอน
4 คน (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2528
เปดสอนวิชาเอกเทคนิคอาชีพศิลปะ ระดับอนุปริญญา มีอาจารย
ผูสอน 5 คน อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2530
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับอนุปริญญา มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 1 (อาคารสามัคคี)
ปการศึกษา 2532
เปดสอนวิชาเอกศิลปกรรม (เอกออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับปริญญาตรี มีจํานวนอาจารยผูสอน 6 คน อาคารสถานที่
อาคาร 5 (อาคารศิลาอาสน)
ปการศึกษา 2533
ยายสถานที่มาทําการเรียนการสอนที่อาคาร 2 (อาคารสันติสุข)
มีอาจารยผูสอน 6 คน
ปการศึกษา 2537
จัดสรางอาคารเรียนศิลปะชั่วคราว มีอาจารยสอน 4 คน
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ปการศึกษา 2539

กอสรางและเปดหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการและสนับสนุนการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2541-2542 มีอาจารยผูสอน 7 คน
อาคารสถานที่ อาคาร 2 (อาคาร สันติสุข) อาคารหอศิลปเฉลิม
พระเกียรติ และอาคารเรียนศิลปะชั่วคราว
ปการศึกษา 2543
เปดสอนหลักสูตร ศศ.บ. (ศิลปกรรม) วิชาเอกศิลปกรรม
(วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน
ศิลปะชั่วคราว
ปการศึกษา 2546
เปดสอนหลักสูตร ศศ.บ. (ศิลปกรรม) วิชาเอกศิลปกรรม
(วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป และออกแบบประยุกตศิลป)
ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน
ศิลปะชั่วคราว
ปการศึกษา 2548-2551 เปดสอนหลักสูตร ศป.บ. (ศิลปกรรม) วิชาเอกศิลปกรรม
(สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป) ระดับปริญญาตรี 4 ป
มีอาจารยผูสอน 6 คน
อาคารสถานที่ อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรียน
ศิลปะชั่วคราว
ปการศึกษา 2552
เปดสอนหลักสูตร ศป.บ. (ศิลปกรรม) วิชาเอกศิลปกรรม
(สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และออกแบบ
ประยุกตศิลป) ระดับปริญญาตรี 4 ป มีอาจารยผูสอน 9 คน
อาคารสถานที่ อาคารหอศิลปเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน
ศิลปะชั่วคราว และอาคารศิลปอโศก(หอ 8 เดิม)

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาของหลักสูตร
สรางสรรคบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใหเปนผูมีความรู ทักษะและความสามารถดาน
ศิลปกรรมมีทัศนคติ ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
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วิสัยทัศนของหลักสูตร
หลักสูตรมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ดานงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ดานการบริการทางวิชา การสูสังคมที่
เนนทางดานวิชาการปฏิบัติในเรื่องของศิลปะแกคนในทองถิน่ เพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือเปน
งานอดิเรก ทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เนนใหคนในทองถิ่นไดเห็นคุณคา และภูมิปญญา
ของบรรพชนที่สรางสมมาเปนเวลานานมีความงามและเปนเอกลักษณของตนเอง
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
1. หลักสูตรมีจุดเนนดานบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางดานศิลปกรรมและศิลปะที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานศิลปกรรม ออกแบบประยุกต
ศิลป และจิตกรรมและประติมากรรม และเครื่องปนดินเผา ใหมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. เปนศูนยกลางการบริการและเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเปนกําลังในการพัฒนา
ทองถิ่นอยางเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
จัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางหลักสูตรใหมคี วามสอดคลองกับทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และประสบการณ สามารถประกอบอาชีพหรือเปน
ผูประกอบการดานศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา ความอดทน มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ
ศิลปกรรม
4. โครงสรางองคกร คณะกรรมการประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผูประสานงานหลักสูตร

คณาจารย

เจาหนาที่
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5. อาจารยประจําหลักสูตร

รหัส

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1…

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

2…

อาจารย

3…

อาจารย

4…

อาจารย

5…

อาจารย

6…

อาจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นายอุดม
ศศ.ม.
ศักดิ์
(การวิจัยและพัฒนา
อรรถโกวิท ทองถิ่น)
กศ.บ.
(ศิลปศึกษา)
นางสาว
ค.ม.
จันทิมา
(ศิลปศึกษา)
ปกครอง
ศ.บ.
(ออกแบบผลิตภัณฑ)
นาย
ศศ.ม.
จาตุรันต
(ทัศนศิลป(จิตรกรรม))
จริยารัตน ศศ.บ.
กูล
(ศิลปกรรม)
นายอภินันท ศศ.ม.
ปานเพชร (สื่อศิลปะและการออกแบบ
สื่อ)
ศศ.บ.
(ออกแบบนิเทศศิลป)
นายณัฐวุฒิ ศศ.ม.
ขันโพธิ์นอย (ทัศนศิลป(จิตรกรรม))
ศศ.บ.
(ทัศนศิลป)
นาย
ศศ.ม.
วีระพันธ
(การวิจัยและพัฒนา
ใจสุบรรณ ทองถิ่น)
ศ.บ.
(ประยุกตศิลป)

สถานภาพ

อาจารยพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติ
ทั้งหมด
งานจริง*

1

1

อาจารยประจํา 1

1

อาจารยประจํา 1

1

อาจารยประจํา 1

0

อาจารยประจํา 1

0.5

อาจารย
ขาราชการ

1

1
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7…

อาจารย

8…

อาจารย

9…

อาจารย

นางสาว
อนุตรา
เฉิดเจิม

ค.ม.
(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เซรามิกส) )
วท.บ.
(เทคโนโลยีเซรามิกส)
นายสิโรตม ศศ.บ.
ทองสม
(ออกแบบผลิตภัณฑ)
นายวรวุฒิ ศศ.บ.
ทาแกว
(ออกแบบนิเทศศิลป)

อาจารย
ขาราชการ

1

1

อาจารย
1
ขาราชการ
อาจารยประจํา 1

1

รวม

9

1
7.5

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

ชาย
2
5
7

จํานวน
หญิง
2
2

รวม
2
7
9

6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม

ชาย
1
1

จํานวน
หญิง
0

รวม
0
0
1
1
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7. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม

ชั้นปที่ 1
19
19

ชั้นปที่ 2
15
15

จํานวน
ชั้นปที่ 3
9
9

ชั้นปที่ 4
12
12

รวม
55
55

8. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัด 1.1

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2551/คะแนน

แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2552/คะแนน
ระดับคะแนน 2

ตัวชี้วัด 1.2

ระดับคะแนน 2 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การ เรื่องการดําเนินการ
ประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตร
2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติการ
ดําเนินงาน (Action Plan) สู
ความสําเร็จตามเกณฑ
ตัวชี้วัดของ URU. QA 70
Standard & Index
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3

ระดับคะแนน 1
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 0 1. สนับสนุนใหคณาจารย
เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
โดยสนับสนุนการขอ
ทุนการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก
ระดับคะแนน 1 1. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง

ระดับคะแนน 0

ตัวชี้วัดที่ 2.5

ตัวชี้วัดที่ 2.6

ระดับคะแนน 1
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เทคนิคการทําผลงานทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.9

2. จัดกิจกรรม work shop
ทําผลงานทางวิชาการโดย
เชิญผูมีประสบการณมา
แนะนํา
ระดับคะแนน 0 1.ตรวจสอบการมีงานทํา
ของบัณฑิตทุกๆ 3เดือน

ระดับคะแนน 2

ตัวชี้วัดที่ 2.10

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.12

ระดับคะแนน 0

ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.14

ระดับคะแนน 1

ตัวชี้วัดที่ 2.17

ระดับคะแนน 1 1. จัดแนะแนวการทํางาน
เสนอขาวสารการรับสมัคร
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ใหแกนักศึกษา
ระดับคะแนน 3

ตัวชีว้ ัดที่ 2.18

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.19

ระดับคะแนน 0 1.สงเสริมการเขาฝกอบรม
การวิจัยในชั้นเรียนแก
คณาจารยในหลักสูตร

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 4.6

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 4.7

ระดับคะแนน 0 1.สงเสริมการเขาฝกอบรม
การวิจัยภายในทองถิ่นแก
คณาจารยในหลักสูตร

ระดับคะแนน 2

มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 6.5

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 6.6

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน3

มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4

ระดับคะแนน 3
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ผลการดําเนินงานตามผลการประเมิน
และแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษา

(อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
ผูรายงาน
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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 ใหสอด
คลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวชีว้ ัดของการดําเนินงาน 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

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

เลขที่
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.2.3
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และ 1.1.3.1
กําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
1.1.4.1

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2551
เอกสารแผนพับประชาสัมพันธ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548
แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2552
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ปการศึกษา 2552
http://human.uru.ac.th/Major/Art/finea
rt.php
แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2552
แผนกลยุทธหลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม ปการศึกษา 2552
รายงานการประชุม
แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2552

สรุปโครงการที่ดําเนินการในแผน
ปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2552

หลักสูตรยังไมมีการวิเคราะหความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ไมไดกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายเพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
- ระดับมหาวิทยาลัย คณะไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนที่ชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางสูการปฏิบัติได
- หลักสูตรมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และเผยแพรขอมูลสู
ประชาชนทั่วไปไดทราบ
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน (Action Plan) สู
ความสําเร็จตามเกณฑตัวชี้วัดของ URU. QA 70 Standard & Index
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ

(เบอรโทร)
089-9586758

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

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

บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 80 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1.2.1.1

จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัว
จํานวนตัวชี้วัดที่สําเร็จ 8 ตัว
รอยละความสําเร็จ = 4 / 5 X 100
= 80 %
1.2.1.2
1.2.1.3

1.2.1.4
1.2.1.5

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพเบื้องตน
แกประชาชนในทองถิ่น
สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวดวาดภาพ
วันแม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ
เนื่องในวันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัย กลุม
ครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
สรุปโครงการจัดนิทรรศการ ศิลปนิพนธ นักศึกษา
ชั้นปที่ 4

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) - มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และระดับประเทศติดตอใหรวมกิจกรรมอยูเสมอ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากมหาวิทยาลัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. …………….
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ

(เบอรโทร)
089-9586758

มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( 75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
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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
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
2.2.1.1 เอกสารรายงานการประชุมคณะ
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด 2.2.2.1 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อาจารยในหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
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3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
2.2.3.1 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียน
อาจารยในหลักสูตร
รูทุก หลักสูตร
2.2.3.2 การใช power point เปนสื่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาตางๆ ของอาจารยใน
หลักสูตร
4. มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีความ
2.2.4.1 วิเคราะหการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
ยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ
อาจารยในหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน
2.2.4.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
2.2.4.3 สรุปโครงการที่ดําเนินการในแผนปฎิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2552
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร

2.2.5.1 บันทึกวิเคราะหลักษณะผูเรียน
2.2.5.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
2.2.6.1 รายงานผลความตองการจําเปนของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
2.2.6.2 รายงานผลความพึงพอใจของของนักศึกษา
ชั้นปที่ 4
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 2.2.7.1 แผนพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร 2.2.7.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการเรียนที่เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยมีหนวยกิต 3(2-2)
- อาจารยมีความรูและเชี่ยวชาญในดานที่สอน
จุดออน (Weaknesses) โอกาส
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานอาจารยทุกคนใหสอนและวิจัยควบคูกัน
(Opportunities)
- แนวการสอนทุกรายวิชาระบุใหมีการฝกปฏิบัติงานโดยกําหนดชิ้นงาน
และคะแนนไวอยางชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. (รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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 กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
ผลการประเมินตนเอง
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรใู นชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1.1 หลักสูตรศิลปกรรม 2548
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2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร

2.3.2.1 ผลการประเมินการฝกประสบการณ
วิชาชีพจากแหลงฝกประสบการณ
ประจําปการศึกษา 2552
2.3.2.2 สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและนําเสนอผล
การฝกประสบการณวิชาชีพประจําป
การศึกษา 2552
2.3.2.3 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วาดภาพเบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่น
2.3.2.4 สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้ง
ที่ 9
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา 2.3.3.1 สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและนําเสนอ
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดย
ผลการฝกประสบการณวิชาชีพประจําป
ความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
การศึกษา 2552
ภายนอก
2.3.3.2 สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้ง
ที่ 9
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
2.3.4.1 สรุปผลการประเมินการฝกประสบการณ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
วิชาชีพจากผูประกอบการ
สนับสนุนจากผูท รงคุณวุฒิหรือชุมชน
2.3.4.2 สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและนําเสนอ
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
ผลการฝกประสบการณวิชาชีพประจําป
การศึกษา 2552
2.3.4.3 สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้ง
ที่ 9
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 2.3.5.1 รายงานการประชุม
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน 2.3.5.2 สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและนําเสนอผล
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
การฝกประสบการณวิชาชีพประจํา
เรียนการสอนทุกหลักสูตร
ปการศึกษา 2552
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพสูงและเปนที่ยอมรับในระดับชุมชน
จังหวัด และในระดับภาค
- ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการทํางานรวมกัน
หลักสูตรมีเครือขายของกลุมผูเชี่ยวชาญดานศิลปกรรมทั้งในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และตางประเทศ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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 เอกอยูระหวาง
รอยละ 20-29 แต วุฒิปริญญา
ตรีมากกวารอยละ 5

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

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด 7.5 คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก 0 คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท 4.5 คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี 2 คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0/7.5 : 4.5/7.5 : 2/7.5

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 19 – 1 คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 0 คะแนน 0
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 0 คะแนน 0
ไมบรรลุ
วุฒิปริญญาเอก รอยละ 19 – 1 คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1.1 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยที่มีศักยภาพสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
จุดออน (Weaknesses) อาจารยในหลักสูตรยังไมไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอจนถึง
ระดับปริญญาเอก
อุปสรรค (Threats)
- อาจารยงบประมาณสนับสนุนนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให
- ชองทางการศึกษาตอระดับปริญญาเอกมีนอย (หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาศิลปกรรม)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. …………..
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
และศ. รวมกันอยูระหวาง
และศ. รวมกันมากกวาหรือ
รอยละ 40 - 59 และ
เทากับ รอยละ 60 และ
รอยละ 1 – 39 หรือ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
ละ 40-59 แต ผูดํารงตําแหนงระ รอยละ 10 หรือ
ดับ รศ. ขึ้นไป นอยกวา รอยละ 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
10
และศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 20 คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 6.67 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ .รศ .และ ศ .รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 1 – 39 คะแนน 1
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด ..........7.5....... คน
ผศ. ..........1........... คน
รศ. ...........-.......... คน
ศ. ............-........... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= 0/7.5 : 0/7.5 : 0.5/7.5 = 0 : 0 : 0.5
รอยละ 6.67
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

เลขที่
2.6.1.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 2548
(ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท)

- หลักสูตรมีอาจารยระดับผูชวยศาสตราจารย
- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการ- - อาจารย
ในหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการ และขั้นตอนการทํา
ผลงานทางวิชาการ
- มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการโดยมีนโยบาย
อยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทนอื่น ๆ สําหรับผูที่ไดดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
- อาจารยยังไมมีโอกาสไดขอผลงานเพราะยังเปดหลักสูตรไมครบ 5 ป

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการทําผลงานทางวิชาการสําหรับ
ผูที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรม work shop การทําผลงานทางวิชาการ สําหรับอาจารยที่มีความพรอม
(รายนาม)
(เบอรโทร)
ผูกํากับดูแล
089-6407638
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2551)
เกณฑการประเมิน :
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คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 60 – รอยละ 79

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3
ยังไมมีนักศึกษาจบหลักสูตรป 2549
รอยละ 67.8 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 40 %

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

เลขที่
2.9.1.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2550
14
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
9
บัณฑิต ที่มีงานทํา
5
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
0
67.86
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- บัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดจริง และมีความ
หลากหลาย
จุดออน (Weaknesses) - นักศึกษาบางสวนไมจบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
โอกาส (Opportunities) - ระหวางเรียนนักศึกษาไดรับโอกาสและประสบการณจากการจัด
กิจกรรมนอกชั้นเรียน อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม work
shop ของศิลปนระดับชาติ ฯลฯ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดอาคาร สถานที่ และหองฝกปฏิบัติการ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ......................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2551)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
รอยละ 75 – รอยละ 99 ได
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ รับเงินเดือนเทากับหรือสูง
กพ.
กวาเกณฑ กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. คะแนน 3
ยังไมมีนักศึกษาจบหลักสูตร
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม 2.10.1.1 แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของ
เกณฑ 100 %
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
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สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

จํานวน
5
5
100.00

คน
คน

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพไดจริง และมี
ความหลากหลาย
- นักศึกษาบางสวนไมจบตามแผนการศึกษาที่กําหนด
- ระหวางเรียนนักศึกษาไดรับโอกาสและประสบการณจากการจัด
กิจกรรมนอกชั้นเรียน อาทิ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
work shop ของศิลปนระดับชาติ ฯลฯ
- ขาดอาคาร สถานที่ และหองฝกปฏิบัติการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ......................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

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
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015

คะแนน 2
รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030คะแนน 3
รอยละ 0.67
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

ผลการดําเนินงาน
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 5 ป รวม
126 คน มีนักศึกษาไดรับรางวัล
ระดับชาติ 1 คน
149 / 1 x100 = 0.67
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส
(Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.12.1.1 - นาย วรวุฒิ ทาแกว ไดรับการคัดเลือกเปนผู
มีผลงานดีเดนทางดานศิลปวัฒนธรรม
ดีเดน ระดับประเทศ ในสาขาศิลปะโดย
กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2552

- นักศึกษาและศิษยเกามีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาชีพสูง
- หลักสูตรไดรับขอมูลขาวสารและขาวประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรม
ดานวิชาชีพตางๆ เปนประจํา
- มีหนวยงานระดับชาติและนานาชาติจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยสําหรับสงเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทํา work shop สําหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาชีพ
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(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
(บัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2551)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 35 %

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

รอยละ 1 – 59 คะแนน 1
รอยละ 35 คะแนน 1
รอยละ 32.86 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 – 79 คะแนน 2

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.14.1.1 แบบสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
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สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ดับเบิลคลิกที่ตารางใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
14
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
9
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
5
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
0
คน
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
0
คน
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
คน
2
รอยละบัณฑิตตอบแบบสอบถาม
64.28571429
รอยละบัณฑิตการมีงานทําตรงสาขา

32.86

WOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- นักศึกษามีสามารถทางวิชาชีพสูง
- นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได
จุดออน (Weaknesses)
- นักศึกษาไมกรอกขอมูลการภาวะการมีงานทําที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวใหในเว็บไวตของมหาวิทยาลัย
โอกาส (Opportunities) - มีความหลากหลายทางวิชาชีพ
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มากกวาหรือเทากับ 3.50 คะแนน 3
ยังไมมีการประเมิน
รอยละ 3.81 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 3.60 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 12 คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 9 คน
- ผลความพึงพอใจ 3.81

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.17.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอ
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
-อาจารยมีความรูตรงกับสายวิชาที่สอนทําใหสามารถสอนไดตรงตาม
หลักสูตร
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการสอนโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการนําผลรายงานผลการประเมินการสอนไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)

29

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 2
รอยละ 60 คะแนน2
รอยละ 80 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ...7.5.... คน 2.18.1 1. แนวการสอนรายวิชาประวัติศาสตรศิลปใช
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการ .1
โปรแกรม power point เปนสื่อการเรียนการ
เรียนการสอน ......6..... คน
สอน อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียน
2. แนวการสอนรายวิชาการออกแบบ
การสอน .....7.5.../..........6...... x 100
เครื่องปนดินเผาเบื้องตน ใชโปรแกรม power
= ……80……

point เปนสื่อการเรียนการสอน
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
3. แนวการสอนรายวิชาออกแบบตกแตงเพื่อการ
โฆษณาใชโปรแกรม power point เปนสื่อการ
เรียนการสอน อาจารยจันทิมา ปกครอง
4. แนวการสอนรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิตใช
โปรแกรม power point เปนสื่อการเรียนการ
สอน อาจารยจาตุรันต จริยารัตนากูล
5. แนวการสอนรายวิชาออกแบบเว็บไซดใช
โปรแกรม power point เปนสื่อการเรียนการ
สอน อาจารยอภินันท ปานเพชร
6. แนวการสอนรายวิชาศิลปะพื้นบาน
ใชโปรแกรม power point เปนสื่อการเรียนการ
สอน อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย

30

7. แนวการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อ
งานออกแบบใชโปรแกรม power point เปนสื่อ
การเรียนการสอน อาจารยวรวุฒิ ทาแกว
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- อาจารยทุกคนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.....................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 75

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1
ไมบรรลุ คะแนน 0
รอยละ 80 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 คะแนน 3

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่

- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ..7.5....คน 2.19.1.1 1. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
ประวัติศาสตรศิลป อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ
สอน ......6...... คน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
- รอยละนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
ออกแบบเครื่องปนดินเผาเบื้องตน
สอน .....7.5.../........6...... x 100
= ……80 ……

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

อุปสรรค (Threats)

อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ออกแบบของที่ระลึก อาจารยจันทิมา ปกครอง
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
อาจารยจาตุรันต จริยารัตนากูล
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบเว็บไซด
อาจารยอภินันท ปานเพชร
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะพื้นบาน อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย

- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทํางานดานวิจัย
- อาจารยในหลักสูตรยังไมชํานาญดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหอาจารยสอนและวิจัย
- มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนงานวิจัย
- ทุกรายวิชาสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดทั้งหมด
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อนุตรา เฉิดเจิม

(เบอรโทร)
089-6407638

32

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
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบ 7 คะแนน 2
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาปที่ 1

เลขที่
3.1.1.1

3.1.1.2
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ 3.1.2.1
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา
3.1.2.2

3.1.2.3
3.1.2.4

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

3.1.2.5
3.1.3.1
3.1.3.2

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา

3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.5.6

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานผลสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รูปภาพอุปกรณการเรียนการสอน
จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ
หองสมุดดานศิลปกรรม หองสมุดอรรถโกวิท
เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผลงานศิลปะ
ตางๆ
เอกสารประชาสัมพันธงานประกวดตางๆ
รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
เอกสารบทความ ความรูด านศิลปกรรมและ
อื่นๆ
รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 2552
จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ
หองสมุดดานศิลปกรรม หองสมุดอรรถโกวิท
หองสมุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
แบบบันทึกการใหคําปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
หองสมุดดานศิลปกรรม หองสมุดอรรถโกวิท
เอกสารประชาสัมพันธการแสดงผลงานศิลปะ
ตางๆ
เอกสารประชาสัมพันธงานประกวดตางๆ
รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
หนังสือ เอกสารบทความ ความรูดาน
ศิลปกรรม และอื่นๆ
เว็บไซตของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
http://human.uru.ac.th/Major/Art/index.html
รูปภาพประกอบการติดตั้งขาวงานประกวด
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6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
3.1.6.1 สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
และศิษยเกา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
3.1.6.2 สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวดวาด
ภาพ วันแมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวันครบรอบวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
3.1.6.3 สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัย
กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
3.1.6.4 สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ นักศึกษา
ชั้นปที่ 4
3.1.6.5 สรุปโครงการปจฉิมนิเทศและนําเสนอผลการ
ฝกประสบการณวิชาชีพประจําปการศึกษา 2552
7. มีการประเมินคุณภาพของการ
3.1.7.1 แบบประเมินความตองการจําเปนของนักศึกษา
ใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปน
ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552
ประจําทุกป
3.1.7.2 รายงานผลสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรสามารถจัดหากิจกรรมที่หลากหลายสลับ
เปลี่ยนไปไดตลอดทั้งป
หลักสูตรขาดงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ
ธรรมชาติของรายวิชาเหมาะแกการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรขาดอาคารปฏิบัติงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ........................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ. วรวุฒิ ทาแกว

(เบอรโทร)
081-0201870
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มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท 20,0001 บาท – 29,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

อยูระหวาง 30,000 บาท คะแนน 3
30,000 บาท คะแนน 3
11,600 บาท คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 30,000 บาท คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 7.5 คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 87,000 บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 87,000 / 7.5 บาท= 11,600
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.3.1.1 - สัญญารับทุนวิจัยสรางสรรค
ศิลปกรรมของอาจารยในหลักสูตร
จํานวน 2 ทุน

- อาจารยมีความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ
- อาจารยยังมีภาระงานดานอื่นๆ มากทําใหไมสามารถทํางานวิจัยได
อยางเต็มที่
- มหาวิทยาลัยและคณะ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอทุนวิจัย
-
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
1.
1.การศึกษาการจัดการสื่อการเรียน อาจารยจันทิมา ปกครอง
การสอนรายวิชาการออกแบบของ
ที่ระลึก รหัสวิชา 2041428a ใน
รายวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ
2.
2. การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีน อาจารยจันทิมา ปกครอง
จกตามอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมการขายของกลุมอาชีพ
ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ(ABC-PUS/MAG)
รวม
1 คน

จํานวนเงินทุนวิจัย
แหลงทุน
ระยะเวลาดําเนินการ
12,000 บาท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 มิ.ย.52 – 31 พ.ค. 53

75,000 บาท

87,000 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 1 มิ.ย.52 – 31 พ.ค. 53
(สกว.)

2 แหลง
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทงั้ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ :
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

มากกวา หรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
รอยละ 20 คะแนน 2
รอยละ 93.33 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .....7.5..... คน 4.4.1.1 - สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมรวม
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร...7.....
สมัยกลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
เรื่อง
1.อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
2.ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
....7...../.......7.5.... x 100 = ……93.33…….
3.อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย
4.อาจารยจันทิมา ปกครอง
5.อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล
6.อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
7.อาจารยวรวุฒิ ทาแกว
- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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อุตรดิตถ ปที่ 5 ฉบับที่ 11 เดือนมกราคม เมษายน พ.ศ.2553
1. อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

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

- อาจารยามีศักยภาพทางวิชาชีพสูง
- มีชองทางหรือ เวทีและนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติใหเขารวมแสดง
-ลักษณะงานทางศิลปกรรม โดยหลักสากลไมนิยมจดสิทธิบัตร
เพราะผลงานการสรางสรรคมีเพียงชิ้นเดียว

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. อาจารยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอเนื่องเปนประจําทุกป และ ทุกคน
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จันทิมา ปกครอง

(เบอรโทร)
081-3066325
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ
1.

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

2.

พัฒนาเนื้อดินปนประเภทสโตนแวรจาก
ดินเหนียวทุงกะโล : พัฒนา
เครื่องปนดินเผา
แกวตาดวงใจแม

3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลับตาลปตร
จานขด
ในมุมมองของชีวิต 1/52
ลายบัว
พอหลวง
อุตรดิตถในกาลเวลา

ผูวิจัย
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม

วารสารที่ตีพิมพ

วาสารเซรามิกส

อาจารยวีระพันธ ใจสุบรรณ สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัยกลุมครูศิลปแผนดินลานนา
อาจารยวรวุฒิ ทาแกว
..
อาจารยอนุตรา เฉิดเจิม
..
อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล
..
อาจารยจันทิมา ปกครอง
..
อาจารยณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย
..
ผศ. อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
..

วัน เดือน ป
ที่ตีพิมพ

เลมที่

มกราคม - ฉบับที่ 33
เมษายน
พ.ศ.2553
กุมภาพันธ ครั้งที่ 9
พ.ศ.2553
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

เลขหนา

42-45

44
43
41
42
32
30
38
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 30

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ - 31รอยละ 41 คะแนน 2
รอยละ 20 คะแนน 2
รอยละ 13.33 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 42 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง 7.5 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน 1 คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา
= 1 / 7.5 x 100 = 13.33

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

X 100

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

4.6.1.1 สัญญารับทุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

- อาจารยมีศักยภาพทางวิชาชีพสูง
- มีชองทางหรือ เวทีและนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติใหเขารวมแสดง
-ลักษณะงานทางศิลปกรรม โดยหลักสากลไมนิยมจดสิทธิบัตร
เพราะผลงานการสรางสรรคมีเพียงชิ้นเดียว
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

1. สงเสริมและสนับสนุนอาจารยสรางสรรคผลงาน เพื่อจัดแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.จันทิมา ปกครอง
ตัวชี้วัดที่ 4.7

(เบอรโทร)
081-3066325

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น X 100
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
1 /2 x 100 = รอยละ 50

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

รอยละ 1 - รอยละ 19 คะแนน 1
ยังไมมีการดําเนินการ คะแนน 0
รอยละ 50 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย คะแนน 2
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.7.1.1 สัญญารับทุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
- มีโจทยการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่หลากหลาย
- มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาเปนขอจํากัด

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นงายขึ้น
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.จันทิมา ปกครอง

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1.

2.

ผูวิจัย

การศึกษาการจัดการสื่อการ อาจารยจันทิมา ปกครอง
เรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบของที่ระลึก รหัสวิชา
2041428a ในรายวิชาเลือกเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
การออกแบบบรรจุภัณฑผา
อาจารยจันทิมา ปกครอง
ตีนจกตามอัตลักษณของ
ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขาย
ของกลุมอาชีพ ตําบลฝาย
หลวง อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ(ABC-PUS/MAG)

(เบอรโทร)
081-3066325

งานวิจัย
เพื่อ
ทองถิ่น
, 
X

/

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 เม.ย. 52
– 31 พ.ย. 53

1 มิ.ย.52 – 31
พ.ค. 53
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 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
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1.1 - ปฏิทินกิจกรรม/โครงการของหลักสูตร
6.3.1.2 - แผนปฏิบัติการประจําป 2552

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ 6.3.2.1 -สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
6.3.2.2 -สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพ
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เบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่น
6.3.2.3 -สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวด
วาดภาพวันแมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตฯเนื่องในวันแมแหงชาติและ
วันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
6.3.2.4 -สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัยกลุมครูศิลปแผนดินลานนาครั้งที่ 9
6.3.2.5 -สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ
นักศึกษาชั้นปที่ 4
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
1. ดานการเรียนการสอน

2. ดานการบริการวิชาการ
3. ดานพัฒนานักศึกษา

4. ดานการวิจัยและการสรางสรรค

4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก
2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ

6.3.3.1 -สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
6.3.3.2 -สรุปโครงการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ
นักศึกษาชั้นปที่ 4
6.3.3.3 -สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพ
เบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่น
6.3.3.4 -สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวด
วาดภาพวันแม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตฯเนื่องในวันแมแหงชาติและ
6.3.3.5 วันครบรอบวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย
6.3.3.6 -สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวม
สมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
6.3.4.1 -สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวม
สมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
สูจิบัตรนิทรรศการบูรณาการรวมกับ
ดานการบริการวิชาการ
ดานพัฒนานักศึกษา
ดานการวิจัยและการสรางสรรค
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5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.5.1 -สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวม
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก
สมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนํา
สูจิบตั รนิทรรศการบูรณาการรวมกับ
ศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผย
ดานการบริการวิชาการ
แพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
ดานพัฒนานักศึกษา
โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ดานการวิจัยและการสรางสรรค
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6.3.5.2 - หนังสือเชิญเขารวมแสดงงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติและอนุภาคกลุม
น้ําโขง
สูจิบัตรนิทรรศการ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่สามารถชวยและ
อนุรักษงานศิลปะไดเปนอยางดี
หลักสูตรมีโอกาสเขารวมงานดานการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล

(เบอรโทร)
089- 9586758

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

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
0.10 -0.40% ของ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
9 % ของงบดําเนินการ คะแนน 3
67.52% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
6.4.1.1

- งบดําเนินการปการศึกษา 2552 รวม
86,000 บาท
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม 58,070 บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรม
6.4.1.2
ตองบดําเนินการ
= 58,070 x100 /86,000 = 67.52%
6.4.1.3
6.4.1.4

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
-สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวดวาด
ภาพ วันแม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา
สิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวัน
ครบรอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
-สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัย
กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9
- สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปนิพนธ นักศึกษาชั้นปที่ 4

48
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจและมาตรฐานตัวชี้วัด
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อ.อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล

(เบอรโทร)
089- 9586758
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2552 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ

1.

2.

รวม

โครงการ

วันที่จัด

คาใชจาย

จํานวนเปาหมาย จํานวน
(นักศึกษา)
ผูเขารวม

ปงบประมาณ 2552
สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน วันที่ 1
4,250 บาท 9
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล กุมภาพันธ ถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
31 พฤษภาคม
2552
สรุปโครงการจัดนิทรรศการและ
วันที่
21,820 บาท 55
ประกวดวาดภาพ วันแม เฉลิมพระเกียรติ 1 สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแม 2552
แหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
3 โครงการ
26,070 บาท 64

รอยละของนักศึกษาที่
เขารวม

ผูรับผิดชอบ

9

100

อ. วีระพันธ
ใจสุบรรณ

50

90

อ.จาตุรันต
จริยารัตนกูล

64

95

2 ทาน

50
ลําดับ

โครงการ

วันที่จัด

คาใชจาย

จํานวนเปาหมาย จํานวน
(นักศึกษา)
ผูเขารวม

รอยละของนักศึกษาที่
เขารวม

ผูรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2553
สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา
ครั้งที่ 9

9 กุมภาพันธ 12 มีนาคม
2553

20,000 บาท 55

55

100

อ. วรวุฒิ
ทาแกว

2.

สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปนิพนธ นักศึกษาชั้นปที่ 4

10 - 17 มีนาคม 12,000 บาท 55
2553

55

100

ผ.ศ. อุดมศักดิ์
อรรถโกวิท

รวม

2 โครงการ

110

100

2 ทาน

1.

32,000 บาท 110
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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

เลขที่
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ .....4...โครงการ 6.5.1.1
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ..5.....
โครงการ

- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = .....4...../...5..... x 100 = …80..

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 89
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 80
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน

6.5.1.2

6.5.1.3
6.5.1.4

X
100

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังค
ดานหลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
-สรุปโครงการจัดนิทรรศการและ
ประกวดวาดภาพวันแม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ เนื่องใน
วันแมแหงชาติและวันครบรอบวันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปนิพนธ นักศึกษาชั้นปที่ 4
สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวม
สมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา
ครั้งที่ 9
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

- มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ………..
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล

(เบอรโทร)
089- 9586758

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
ลําดับ

1

2

3
4.

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดานหลัง
พระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ
สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวดวาด
ภาพ วันแม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวันครบ
รอบวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปนิพนธ นักศึกษาชั้นปที่ 4
สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัย
กลุมครูศิลปแผนดินลานนา ครั้งที่ 9

วันที่จัด

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน

1 มี.ค.52 - 31
พ.ค.52

/

1 ส.ค.52 –
31 ส.ค.52

/

10 - 17 มีนาคม /
2553
9 กุมภาพันธ -12 /
มีนาคม 2553
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น

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

คะแนน 2
รอยละ 81 – รอยละ 99

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 93.33 คะแนน 3
รอยละ 93 คะแนน 2
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ...4...
โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
....93.....

คะแนน 3
รอยละ 100

เลขที่
6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-สรุปโครงการเขียนภาพโพธิบัลลังคดาน
หลังพระประธาน ศาลาพุทธอุตรมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
-สรุปโครงการจัดนิทรรศการและประกวดวาด
ภาพวันแม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตฯ เนื่องในวันแมแหงชาติและวันครบรอบวัน
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
-สรุปโครงการแสดงผลงานศิลปกรรม
รวมสมัย กลุมครูศิลปแผนดินลานนา
ครั้งที่ 9
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6.6.1.4

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

-สรุปโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปนิพนธ นักศึกษาชั้นปที่ 4

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
นักศึกษาบางสวนขาดความสนใจในการเขารวมกิจกรรม หรือมี
กิจกรรมอื่นเกิดขึ้นพรอมๆ จากภายนอกหลักสูตร
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ พัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมสม่ําเสมอ
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมแตไมมีการสนับสนุนงบประมาณ
- หลักสูตรไดรับขาวสารลาชาทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดทัน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ....................
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยจาตุรันต จริยารัตนกูล

(เบอรโทร)
089- 9586758
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาศิลปกรรม
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

เปาหมาย

มีการดําเนิน
การ 5 ขอแรก
รอยละ 100

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
มีการดําเนิน
การครบ 5
ขอแรก
ตัวชี้วัดที่ 2.3
มีกาดําเนินการ
ไมครบ 4 ขอแรก
ตัวชี้วัดที่ 2.5
รอยละ0

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก
รอยละ 80

1คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
2คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
1.50

มีการดําเนินการ ครบ
5 ขอแรก
รอยละ100

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 0

3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย
0คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
1คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
2คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 19 - 1

ตัวชี้วัดที่ 2.6

รอยละ 20

รอยละ 6.67

ตัวชี้วัดที่ 2. 9

รอยละ 40

รอยละ 67.8

ตัวชี้วัดที่ 2. 10

รอยละ 100

รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2.12

ไมมีนักศึกษา
ไดรับรางวัล

คะแนนเฉลี่ยอยู
รอยละ 0.67

บรรลุ /
ไมบรรลุ

3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย

เปาหมายปตอไป

รอยละ 1-39
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80
รอยละ 100 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ
คะแนนเฉลี่ย
อยูระหวาง รอยละ
0.003 – 0.0015
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ตัวชี้วัดที่ 2.14

รอยละ 35

รอยละ 32.86

ตัวชี้วัดที่ 2.17

คาเฉลี่ย 3.51

คาเฉลี่ย 3.51

ตัวชี้วัดที่ 2.18

รอยละ 83

รอยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2.19

รอยละ 0

รอยละ80

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ดําเนินการครบ
7 ขอแรก
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
30,000 บาท

1คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย
3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย
2คะแนน บรรลุ
เปาหมาย
2.18

คะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 60-79
มากกวาหรือเทากับ
3.50
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 75
มากกวารอยละ 85

ดําเนินการครบ
7 ขอแรก

2คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย
2.00

ดําเนินการครบ
ทุกขอ

11,600 บาท

1
คะแนน
3
คะแนน
1คะแนน

ไมบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุ
เปาหมาย
3คะแนน บรรลุ
เปาหมาย
2.00

มากกวาหรือเทากับ
30,000 บาท
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30
รอยละ 31 – 41

3
คะแนน
3
คะแนน
3
คะแนน
2
คะแนน

ดําเนินการอยาง
นอย 4 ขอแรก
มากกวาหรือเทากับ
1% ของงบดําเนินการ
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4.4

รอยละ 75

รอยละ 93.33

ตัวชี้วัดที่ 4-6

รอยละ 66.67

รอยละ 13.33

ตัวชี้วัดที่ 4.7

รอยละ 20

รอยละ 50

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ดําเนินการ
4 ขอแรก
ตัวชี้วัดที่ 6.4
เทากับ 9 %ของ
งบดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 6.5
รอยละ 89

ดําเนินการ
4 ขอแรก
เทากับ 67.52 %
ของงบดําเนินการ
รอยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 6.6

รอยละ 95

รอยละ 93

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

มากกวารอยละ 30
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เฉลี่ยมาตรฐาน
ที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

2.75
2.18

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

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

รวม
1
9
1
3
5
5
8
1
33
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ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา

1.33
1.00
1.20
ยังไมได
คุณภาพ

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

ผลการประเมิน

กระบวนการ ผลผลิต

รวม

1.00
3.00
2.00
-

1.50
2.18
2.00
2.00
2.75
2.18

2.25
ดี

2.00
2.33
3.00
2.75
2.54
ดีมาก

ยังไมไดคุณภาพ
ดี
พอใช
พอใช
ดีมาก
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร
คณะผูจัดทํา
อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ

ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

อ.สิโรตม ทองสม
อ. อนุตรา เฉิดเจิม
อ. จันทิมา ปกครอง
อ.วรวุฒิ ทาแกว
อ.จาตุรันต จริยารัตนกูล
อ. ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย
อ. อภินันท ปานเพชร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(…อ.วีระพันธ ใจสุบรรณ….)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

(…………………………………….)
คณบดีคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร

