หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร

ประจําปการศึกษา 2552
( 15 มีนาคม 2552 – 14 มีนาคม 2553)
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
เริ่มตน จาก โปรแกรมวิชาดนตรี เดิมบริหารวิชาการในรูปแบบสว นราชการ เรียกวา
ภาควิชา ตามพระราช-บัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในช ว งแรกรั บ ผิ ด ชอบวิ ช าพื้ น ฐานดนตรี ทั่ ว ไปและวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ด แ ก ดนตรี สํ า หรั บ ครู
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สังคีตนิยม เปนตน ตอมาในป 2529 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ป) ขึ้น เปน ครั้งแรก ตามนโยบายสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยมอบใหกรมการฝกครูไปทดลองเปดสอน เพื่อมุงหวังนักดนตรีมืออาชีพออกสู
ตลาดแรงงาน แตปญหาสําคัญของหลักสูตรนี้ คือ ผูเรียนจบออกไปสวนใหญระดับความรู และ
ทักษะฝมือไมสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะผูที่เรียนจบจากวิทยาลัยครูนอกเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูสมัครเขาเรียนดังที่กลาว สวนมากมีพื้นฐานความรูทางดนตรีนอยมาก
และใชเวลาเรียนเพียง 2 ป ความรูและทักษะฝมือจึงไมสามารถไปตอสูกับตลาดแรงงานได
ดังนั้นวิทยาลัยครู (สวนใหญในกรุงเทพมหานคร) ที่มีความพรอมในทุกดานและมีศักยภาพสูงจึง
ตองเปดหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คบ. 2 ปหลังขึ้น เพื่อรองรับผูที่จนอนุปริญญาศิลป
ศาสตร สาขาดนตรี (อ.ศศ. 2 ปหลัง) ที่ตองการศึกษาตอ รวมทั้งผูที่จบจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ
ดวย นอกจากนี้ยังมีผูที่จบอนุปริญญาสาขานี้อีกจํานวนไมนอยที่ไปศึกษาตอสาขาอื่น ๆ เพื่อใหจบ
ปริญญาตรี ทําใหประเทศชาติประสบปญหาดานทรัพยากรมนุษยที่ไมมีศักยภาพ หรือไมมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก การวางรากฐานการศึกษาในอดีตที่ขาดการวิจัยของไทย
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศตองดอยพัฒนามาเปนระยะเวลายาวนาน
ป 2538 ภาควิชาดนตรีไดเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ป (คบ. 4 ป)
สาขาดนตรีศึกษาแบบกวาง คือ เรียนทั้งรายวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล ในปริมาณหนวยกิตจําน
วนใกลเคียงกันและตองเรียนวิชาชีพครูประกอบไปดวย รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมต่ํา
กวา 140 หนวยกิต แตเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรผูสอนและวัสดุอุปกรณดนตรี ภาควิชาจึงไม
สามารถเปดรับนักศึกษาทุกปติดตอกันได จําเปนตองสรรหาบุคลากรผูมีความรู ความสามารถทาง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล ทั้งจากทองถิ่นและจากภายนอกเพื่อเชิญเปนวิทยากรและอาจารยพิเศษ
ชวยสอนทุกภาคเรียน การขออัตรากําลังในสวนที่ขาดแคลนไดกระทํามาโดยตลอด แตไมประสบ
ผลสําเร็จเนื่องจากนโบายลดอัตรากําลังบรรจุของรัฐบาลตามระบบการปฏิรูปการศึกษา
ป 2540 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดทดลองบริหารวิชาการภายในจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา
เปนแหลงแรก โดยมุงหวังในเกิดความคลองตัวในการบริหารวิชาการ บุคลากร และตองการ

3
บริหารจัดการในดานการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่มีอยู ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเนนคุณภาพ
ผลงานเปนสําคัญ
นับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ภาควิชาดนตรีซึ่งเปนสวนราชการที่มีผลกระทบโดยตรง
ในเรื่องวัสดุครุภัณฑ จึงเปลี่ยนรูปแบบการบริหารวิชาการจากภาควิชาดนตรีมาเปนโปรแกรมวิชา
ดนตรีดวย ตอมาในป 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศการแบงสวนราชการของสถาบั น
ราชภัฏอุตรดิตถ กําหนดใหมีสวนราชการเปนคณะ 4 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ใหมี
หนว ยงานหลัก ในคณะ เพียงหนว ยงานเดียว คือ สํานัก งานเลขาคณะบริหารงานคณะ โดย
คณะกรรมการประจําคณะมีคณะเปนประธานคณะกรรมการ และใหโปรแกรมวิชาบริหารวิชาการ
เทานั้น
ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ไดเปลี่ยนสถานะ เปนนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี ไดพัฒนา หลักสูตรใหม โดยมีการ
เรียนการสอนใน 2 แขนงวิชา คือ ดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อใชในการเรียนการสอน ในป
พ.ศ. 2548
ตอมา พ.ศ. 2551 แขนงวิชาดนตรีสากล ได พัฒ นาหลัก สูต รขึ้น มาใหม เปน หลัก สูต ร
สาขาวิชาดนตรีสากล และเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552 ปจจุบันมี อาจารยทั้งหมด 5 ทาน
และมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 27 คน
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
มุงผลิตบัณฑิตใหเปนครูสอนวิชาดนตรีและเปนผูประกอบวิชาชีพทางดนตรีที่มีคุณภาพ มี
ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพทางดานดนตรีตลอดจนเปน
พลเมืองที่ดีตอสังคม
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะการสอนดนตรี มีจิตสํานึกตอสวนรวม มี
ความคิด สรางสรรคสามารถนําเทคโนโลยีทางดานดนตรีและดานอื่น ๆ มาประยุกตเพื่อนําไปสู
การพัฒนาสังคมและรูเทาทัน โลกาภิวัตน มีการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและสงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
1. ให ก ารศึ ก ษาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาดนตรี ศึ ก ษาโดยมุ ง
ตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น
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2. การวิจัยผลิตผลงานวิจัยทางดานดนตรีศึกษาเพื่อสรางองคความรู เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาศาสตรเฉพาะนําไปสูการพัฒนาสังคมและทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการดานดนตรีแกชุมชนและสังคม
4. ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีดานดนตรีใหแกสังคมและทองถิ่น
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีใหเปนผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานทฤษฏีและ
ปฏิบัติดนตรีตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีใหมีความเชี่ยวชาญดานดนตรีเพื่อเปนนักดนตรีมืออาชีพ
ได
3. เพื่อเปนศูนยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดนตรี สําหรับครูผูสอน
วิชาดนตรีและบุคคลทั่วไปในทองถิ่น
4. เพื่อการวิจัยองคความรูเกี่ยวกับดนตรีและศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองคความรูตาง ๆ และการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่ออนุรักษสงเสริม เผยแพร พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานดนตรี โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ
เปนประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโปรแกรมวิชาดนตรี เพื่ออนุรักษ เผยแพร
พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําการวิจัยที่สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการทางดานดนตรีแกทองถิ่น ภูมิภาคและ
ระดับชาติ
5. ผลักดันเพื่อเปนศูนยรวมทางวิชาการ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางดานดนตรี โดย
นําเอาองคความรูที่เรียนมาผสมผสานกับภูมิปญ
 ญาของทองถิ่น
6. พัฒนากระบวนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา ไปสู
ระบบการประกันคุณภาพของคณะและสถาบัน
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากลที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
- คูมือประกันคุณภาพหลักสูตร
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา
- มีการจัดทํา SAR
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศาศตร
1. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
สาขาวิชาไปสูการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
2. มีแผน / โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา
3. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและจัดทํา SAR
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล

ลําดับ

1.

2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

ศศ.ด. รัฐประศาสนศาสตร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรี
สากล)
นายบุญลอย จันทรทอง
ศป.ม.มนุษยดุริยางควิทยา
ค.บ. ดนตรีศึกษา
นายพันธเอก ใจหลวง
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายหาญณรงค นาบัณฑิต ศศ.บ. ดนตรีสากล
นางสาวลัดดาวัลย จันทรตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา

รวม

สถานภาพ

อาจารยขาราชการ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

อาจารยเทียบระดับ4

1

1

อาจารยเทียบระดับ3
อาจารยเทียบระดับ3
อาจารยเทียบระดับ3

1
1
1

1
1
1

5
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* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน (หากลาศึกษาตอ หรือเขาทํางานใหมปฏิบัติงานไมถึง 6
เดือน นับเปน 0 คน)
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1. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี
2
1
ปริญญาโท
1
ปริญญาเอก
1
4
1
รวม

รวม
3
1
1
5

2. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ชาย
หญิง
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
1
1
รวม
3. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคปกติ
27
ภาคพิเศษ
27
รวม

รวม

1
1

ชั้นปที่ 2
-

จํานวน
ชั้นปที่ 3
-

ชั้นปที่ 4
-

รวม
27

-

-

-

27

4. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
-หลักสูตรใหม-
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บทที่ 2
สวนสําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ
ตัวชี้วัด 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ
3. 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

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1(1) -เว็บไซต www.uru.ac.th ของ
มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
http://human.uru.ac.th/index.php
1.1.1(2) -รายงานประจําป 2552
1.1.1(3) -แผนพับประชาสัมพันธ
1.1.1(4) -หลักสูตรสาขาวิชาดรตรีสากล 2552
1.1.1(5) -แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2552

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

1.1.2(1) -แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2552
1.1.2(2) -แผนกลยุทธ
1.1.2(3) -หลักสูตรสาขาวิชาดรตรีสากล 2552
-รายงานการประชุม
1.1.3(1) -แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2552

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด 1.1.3(2) -แผนกลยุทธ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 1.1.4(1) โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
โยธวาทิตสูความเปนเลิศ
1.1.4(2) -โครงการการแสดงดนตรีสืบสาน
วัฒนธรรมเพลงลูกทุงไทย
1.1.4(3) -โครงการกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันพอแหงชาติ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 1.1.5(1) -สรุปโครงการที่ดําเนินการในแผนปฏิบัติ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ราชการ พ.ศ. 2552
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
1.1.5(2) -รายงานการประชุมหลักสูตร
สถาบัน
1.1.5(3) -บันทึกเสนอผลการดําเนินงานให
ผูบริหาร/คณะรับทราบ
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6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 1.1.6(1) -รายงานการประชุมคณะกรรมการของ
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
หลักสูตรครั้งที่ 1/2552
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ 1.1.6(2) - ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผน
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
กลยุทธ
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-มีปรัชญา ปณิธานของหลักสูตร
- ขาดการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
- คณะใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของ
หลักสูตร
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. การประชุมการพิจารณาปรับแผนดําเนินงาน / แผนกลยุทธ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยบุญลอย จันทรทอง

(เบอรโทร)
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
กณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัว
จํานวนตัวชี้วัดที่สําเร็จ 3 ตัว
รอยละความสําเร็จ = 3 / 3 X 100
= 100 %

บรรลุเปาหมายรอยละ90--100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายรอยละ 100-90 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.2.1.1 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
1.2.1.2 โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
โยธาวาทิตสูความเปนเลิศ
1.2.1.3 โครงการ การแสดงดนตรีสืบสานลูกทุง
ไทย
1.2.1.4 โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพอ
แหงชาติ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- อาจารยมีศักยภาพดานวิชาชีพสูง เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) - มีหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และระดับประเทศติดตอใหรวมกิจกรรมอยูเสมอ
อุปสรรค (Threats)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากมหาวิทยาลัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ……………
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

รายนาม
อาจารยบุญลอย จันทรทอง

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (75 % ของอาจารยทั้งหมด)
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอความต
องการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 7 ขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
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 วิชาทฤษฏีดนตรีสากล 3ใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
อาจารย ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา
วิชาการอํานวยเพลงเบื้องตนใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
อาจารยบุญลอย จันทรทอง
วิชาคอมพิวเตอรดนตรีใชโปรแกรม เปน
สื่อการเรียนการสอน
อาจารยพันธเอก ใจหลวง
วิชาทฤษฎีดนตรีสากล2ใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต
วิชาประวัติดนตรีตะวันตกใชโปรแกรม
power point เปนสื่อการเรียนการสอน
อาจารย ลัดดาวัลย จันทรตรี วิชา
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4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
2.2.4.1 วิเคราะหการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
ยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ
อาจารยในหลักสูตร
ความตองการของผูเรียน
2.2.4.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
2.2.4.3 สรุปโครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนา
วงโยธวาทิตสูความเปนเลิศ
2.2.4.4 สรุปโครงการการแสดงดนตรีสืบสาน
ลูกทุงไทย
2.2.4.5 สรุปโครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวัน
พอแหงชาติ

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด 2.2.5.1 บันทึกวิเคราะหลักษณะผูเรียน
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและ 2.2.5.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
อาจารยในหลักสูตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู
เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร

2.2.6.1 รายงานผลการประเมินการสอนของ
อาจารย
2.2.7.1 แผนพัฒนาการวิธีการเรียนการสอนของ
อาจารย
2.2.7.2 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของ
อาจารยในหลักสูตร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

- หลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชามีการเรียนที่เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยมีหนวยกิต 3(2-2)
- อาจารยมีความรูและเชี่ยวชาญในดานที่สอน
จุดออน (Weaknesses) - หลักสูตรขาดการวิจัยการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
- อาจารยมีภาระงานอื่นเยอะเกินไป เชน งานบริหารจัดการในหลักสูตร
กิจกรรมนอกชั้นเรียน งานประกันคุณภาพ ฯลฯ
โอกาส
- มหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานอาจารยทุกคนใหสอนและวิจัยควบคูกัน
(Opportunities)
- แนวการสอนทุกรายวิชาระบุใหมีการฝกปฏิบัติงานโดยกําหนดชิ้นงาน
และคะแนนไวอยางชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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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
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

มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก คะแนน 1
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกลที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1(1) -การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
สากล พ.ศ.2552

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู 2.3.2(1) -หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ.
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
2552
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา 2.3.3(1) -โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
ทั้งที่กําหนด และไมกําหนดใน หลักสูตร
โยธวาทิตสูความเปนเลิศ
โดยความ รวมมือกับองคการหรือหนวย
2.3.3(2) -โครงการการแสดงดนตรีสืบสานลูกทุง
งานภายนอก
ไทย
2.3.3(3) -โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพอ
แหงชาติ

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร

2.3.4(1) -รายงานการวิพากษหลักสูตร
2.3.4(2) -รายงานผลการประชุมหลักสูตรครั้งที่
1/2552
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 2.3.5(1) -เอกสารรายงานการประชุม
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน 2.3.5.(2) - รายงานการประชุม
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

- อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพสูงและเปนที่ยอมรับใน
ระดับชุมชน จังหวัด และในระดับภาค
- ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนใหความรวมมือในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการทํางานรวมกัน
หลักสูตรมีเครือขายของกลุมผูเ ชี่ยวชาญดานการดนตรีทั้ง
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และตางประเทศ
-

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
รอยละ 20-29 และ
หรือเทากับรอยละ 30 และ
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมา นอยกวารอยละ 5
หรือ
กกวารอยละ 5
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา
รอยละ 5
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด .........5........ คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก ......1......... คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท ........1..........คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี ..........3......... คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= …1…/…5…. : …1…/…5… :
…3…/…5..….
= ……20……. : …20……. : …60…….

รอยละ 20 คะแนน 1
รอยละ 20 คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1(1) สําเนา ปริญญาเอก ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยที่มีศักยภาพสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อาจารยในหลักสูตรยังไมไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมีทนุ สนับสนุนและพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอ
จนถึงระดับปริญญาเอก
- อาจารยมีภาระงานประจํามาก

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (สกอ. 2.6 / สมศ. 6.4 / ก.พ.ร. 17.2)
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป
คะแนน 1
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 –
39 หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59
แต ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 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

รอยละ 20 คะแนน 1
รอยละ 20 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 คะแนน 1

คะแนน 3
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกวาหรือเท
ากับ รอยละ 60 และ
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด ..........5.......... คน
ผศ. ............1........... คน
รศ. .............0.......... คน
ศ. ..............0........... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= …0…/.5. : …0…/…5. : …1./5…..
= ……0…. : ……0……. : ……20…..

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- หลักสูตรมีอาจารยระดับผูชวยศาสตราจารย
- อาจารยในหลักสูตรขาดความสนใจในการทําผลงานทาง
วิชาการ- - อาจารยในหลักสูตรขาดความรูและความเขาใจใน
กระบวนการ และขั้นตอนการทําผลงานทางวิชาการ
- มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
โดยมีนโยบายอยางชัดเจน และกําหนดเงินรางวัลและคาตอบแทน
อื่น ๆ สําหรับผูที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน
- อาจารยยังไมมีโอกาสไดขอผลงานเพราะยังเปดหลักสูตรไมครบ
5 ป

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2551)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 59
รอยละ 60 – รอยละ 79
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา .............. %

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
คน
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาเรียน
คน
รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
#DIV/0!
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

#DIV/0!

24

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

25
ตัวชี้วัดที่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
(เงินเดือนตามเกณฑ 7,000 – 8,000 บาท) (นักศึกษาที่จบปการศึกษา 2551)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
กพ.
กพ.
กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ ........................... %

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
#DIV/0!

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

27
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 0
รอยละ 0.016 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบันทั้งหมด
................. คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ......... คน
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .................

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

28
ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน

ปการศึกษา

2547

2548

2549

2550

จํานวน

2551

2552
นักศึกษา
ทุกชั้นป
27

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

รวม
27

29

ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา /บัณฑิต

ปการศึกษาที่
บัณฑิตจบ/
นักศึกษา

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล

30
ตัวชีว้ ัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
(บัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2551)
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา ............... %

สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต
รายการ
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
บัณฑิต ที่มีงานทํา
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
รอยละบัณฑิตตอบแบบสอบถาม

#DIV/0!

รอยละบัณฑิตการมีงานทําตรงสาขา

#DIV/0!

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

รายนาม
อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

32
ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 .................. คน
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม .............. คน
- ผลความพึงพอใจ .........................
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
รายนาม
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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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

มากกวาหรือเทากับรอยละ 75 คะแนน 2
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 (คะแนน 3)

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .....5...... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน .......5....... คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน .....5...../.......5.......... x 100 = …100………

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

2.18(1)
2.18(2)

-แนวการสอนรายวิชาตางๆ

-Power Point

2.18(3) ตารางสรุปการใชเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน

คณะฯ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- อาจารยทุกคนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนได
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
รายนาม
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน อาจารยหาญณรงค นาบัณฑิต

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

34
ตัวชี้วัดที่ 2.19 : รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตออาจารยประจํา
สูตรการคํานวณ
จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน X 100
จํานวนอาจารยประจํา

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

คะแนน 2
รอยละ 76 – รอยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

คะแนน 0
รอยละ 1 - รอยละ 75 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ............. คน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน ...........เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .........../..........x 100
= ……………

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

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

35
ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา

วัน เดือนป ที่สําเร็จ

36
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

มีการดําเนินการครบ 7 คะแนน 2
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มีการดําเนินการครบทุกขอ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1

เลขที่
3.1.1(1)
3.1.1(2)
3.1.1(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-รูปภาพอุปกรณการเรียนการสอน
-หลักฐานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
- รายงานผลการสํารวจความตองการ
จําเปนของนักศึกษาปที่ 1
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ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

เลขที่
3.1.2(1)
3.1.2(2)
3.1.2(3)

-เอกสารบทความ ความรูด านดนตรีและ
อื่นๆ

3.1.3(1)

-ภาพการทํากิจกรรมของหลักสูตร

3.1.3(2)

- หองเรียนและหองปฏิบัติการทางดนตรี

3.1.3.(3)

หองสมุดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จัดพื้นที่สันทนาการสําหรับพักผอน
รูปภาพประกอบการพื้นที่สันทนาการ

3.1.3.(4)

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 3.1.4(1)
3.1.4(2)
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร
-หองซอมดนตรี(เดี่ยวและรวมวง)

3.1.5(1)

-คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
-แบบบันทึกการใหคําปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษา
-เอกสารประชาสัมพันธการประกวด
ตางๆ

3.1.5(2)

-เว็บไซตของหลักสูตร

3.1.5(3)

หนังสือ เอกสารบทความ ความรูดาน
ดนตรี และอื่นๆ

3.1.6(1)

-สรุปโครงการแสดงดนตรีสืบสาน
วัฒนธรรมเพลงลูกทุงไทย

3.1.6(2)

-สรุปโครงการอบรมวงโยธวาทิต
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7. มีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปน
ประจําทุกป

3.1.7(1)

8.นําผลการประเมินคุณภาพของการให
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา

3.1.8.(1)

- รายงานการประชุมของหลักสูตร

3.1.8.(2)

-บันทึกขอความขอรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน และหองเรียนภาพ
ภาพถายการปรับปรุง

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

3.1.7(2)

แบบประเมินความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2552
รายงานผลสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1

หลักสูตรสามารถจัดหากิจกรรมที่หลากหลายสลับเปลี่ยนไป
ไดตลอดทั้งป
หลักสูตรขาดงบประมาณดําเนินงานที่เพียงพอ
ธรรมชาติของรายวิชาเหมาะแกการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ใหกับนักศึกษา
หลักสูตรขาดหองปฏิบัติงาน

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

รายนาม
อาจารยพนั ธเอก ใจหลวง

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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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

คะแนน 0
อยูระหวาง 1 – 20,000 บาท คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ......5....... คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ..........0............
บาท
- เงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= 0/5 = 0

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

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

รายนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวนเงินทุนวิจัย

รวม

แหลงทุน

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

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

รอยละ 10 คะแนน 1

เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง .......5...... คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร
...........0......... เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
........0...../.........5..... x 100 = ………0……….

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

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 0

ผลการดําเนินงาน

X 100

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

รายนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

ผูวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลขหนา
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

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

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

คะแนน 0

รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .....5..... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน .......0...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
……0….. / ……5… x 100 = ……0……..

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

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

รายนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 4.7

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 0
รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

รายนาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

ผูวิจัย

งานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
, 

ระยะเวลา
ดําเนินการ
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1(1) -แผนกิจกรรมประจําป2552

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่ 6.3.2(1) -แผนกิจกรรมประจําป2552
กําหนด
6.3.2(2) -สรุปโครงการตางๆ

49
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.3(1) -โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน
โยธวาทิตสูความเปนเลิศ
อยางนอย 1 โครงการ

4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
6.3.4(1) -โครงการแสดงดนตรีสืบสานวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน
เพลงลูกทุงไทย มีการบูรณาการเขากับ
อยางนอย 1 โครงการ
พันธกิจดานพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแกชุมชน
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่สามารถ
ชวยและอนุรักษงานศิลปะไดเปนอยางดี
หลักสูตรมีโอกาสเขารวมงานดานการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
-

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

รายนาม
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นในการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใช
เพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น
X 100
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
0.10 -0.40% ของงบดําเนินการ 0.4 – 0.8% ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ

มากกวาหรือเทากับ 1% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
40.66% ของงบดําเนินการ คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวา 40 % ของงบดําเนินการ คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- งบดําเนินการปงบ 2552 ... 491,820..บาท
6.4.1(1) -โครงการแสดงดนตรีสืบสานวัฒนธรรม
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม ...200,000.... บาท
เพลงลูกทุงไทย
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 6.4.1(2) -โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพอ
= 200,000./ 491,820 x 100 = รอยละ 40.66
แหงชาติ
6.4.1(3) -โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
โยธาวาทิตสูความเปนเลิศ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอ ไป
1. ...................
2. ..................

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

รายนาม
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ

โครงการ

ผูรับผิดชอบ

27

ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

ไมมี

27

50

27

อาจารยพันธเอก ใจหลวง

ไมมี

27

-

27

อาจารยบุญลอย จันทรทอง

คาใชจาย

28-30ส.ค.2552

1

โครงการอบรมเรื่องหลักการ
พัฒนาวงโยธาวาทิตสูความเปน
เลิศ

2

โครงการแสดงดนตรีสืบสาน
20 ก.พ.2553
วัฒนธรรมเพลงลูกทุงไทย
โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องใน 2 ธ.ค. 2552
วันพอแหงชาติ

3

จํานวน
ผูเขารวม
100

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม

200,000

จํานวนเปาหมาย
(นักศึกษา)
27

วันที่จัด

53
ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรกั ษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
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

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ...3...โครงการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ...3..โครงการ

- รอยละโครงการ/กิจกรรม ตอกิจกรรม
- นักศึกษา = ......3...../.....3..... x 100 = รอยละ100

เลขที่
6.5.1(1)
6.5.1(2)
6.5.1(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-โครงการแสดงดนตรีสืบสานวัฒนธรรม
เพลงลูกทุงไทย
-โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพอ
แหงชาติ
-โครงการอบรมเรื่องหลักการพัฒนาวง
โยธาวาทิตสูค วามเปนเลิศ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

- มีกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
-

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

รายนาม

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406

อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

-โครงการหลักการพัฒนาวงโยธาวาทิตสูความ 28-30ส.ค.2552
เปนเลิศ
-โครงการแสดงดนตรีสืบสานวัฒนธรรมเพลง 20 ก.พ.2553
ลูกทุงไทย
-โครงการทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพอ
2 ธ.ค. 2552
แหงชาติ

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน

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

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

คะแนน 2
รอยละ 81 – รอยละ 99

คะแนน 3
รอยละ 100

มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 93.33 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 100 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ....3....โครงการ 6.6.1.(1) -สรุปโครงการแสดงดนตรีสืบสาน
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
วัฒนธรรมเพลงลูกทุงไทย
....300.....
6.6.1.(2) -สรุปโครงการทําบุญตักบาตร เนื่องใน
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
วันพอแหงชาติ
= ..300../ …3…. = …100 %
6.6.1.(3) -โครงการหลักการพัฒนาวงโยธาวาทิตสู
ความเปนเลิศ
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

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

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

รายนาม
อาจารยลัดดาวัลย จันทรตรี

เบอรโทร
055-411096 ตอ1406
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
มาตรฐานที่

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

มีการดําเนินการ
ครบ 6 ขอ
รอยละ 100

2 คะแนน

เปาหมายป
ตอไป

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

มีการดําเนิน
การ 5 ขอแรก
รอยละ 100

3 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ100

2.50

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2. 9
ตัวชี้วัดที่ 2. 10
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14
ตัวชี้วัดที่ 2.17
ตัวชี้วัดที่ 2.18
ตัวชี้วัดที่ 2.19

มีการดําเนิน
การครบ 5
ขอแรก
ดําเนินการไม
ครบ 4 ขอแรก
รอยละ0

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

3 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 20

3 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ
รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20

1 คะแนน
N/A
N/A
0 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

รอยละ 20

ไมบรรลุ
เปาหมาย

รอยละ0.030

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รอยละ 100
รอยละ 85

บรรลุเปาหมาย

ดําเนินการครบ
ทุกขอ

ไมมีนักศึกษา
ไดรับรางวัล

รอยละ 75
รอยละ 0

-

รอยละ 100
-

1 คะแนน

N/A
N/A
3 คะแนน
0 คะแนน

1.57

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

ดําเนินการครบ
7 ขอแรก

ดําเนินการครบทุก
ขอ

3 คะแนน

3.00
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มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7

0
0
0
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

20,000 บาท
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10

0

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3

ดําเนินการ
4 ขอแรก
1 %ของ
งบดําเนินการ

ดําเนินการ
4 ขอแรก
เทากับ 40.66%
ของงบดําเนินการ

3 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

3 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.5

รอยละ 30

รอยละ 80

3 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.6

รอยละ 93.33

รอยละ 100

3 คะแนน

บรรลุ
เปาหมาย

ตัวชี้วัดที่ 6.4

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

3.00
1.72

ดําเนินการ 4
ขอแรก
มากกวา40 %
ของ
งบดําเนินการ
มากกวาหรือ
เทากับ รอยละ
30
มากกวาหรือ
เทากับ รอยละ
100
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การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

60
ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
มาตรฐาน
ปจจัย
นําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
รวมทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.67
0.00
1.00
ยังไมได
คุณภาพ

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

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

2.00
3.00
3.00
2.75
ดีมาก

3.00
0.00
0.00
3.00
1.67
พอใช

2.50
1.57
3.00
0.00
3.00
1.72

ดี
พอใช
ดีมาก
ยังไมไดคุณภาพ
ดีมาก
พอใช

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ

61

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
หลักสูตรสาขาวิชา....................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
.
.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)

(…………………………………….)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชา................................

(…………………………………….)
คณะบดีคณะ....................................................

