ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2552

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน

ประจําปการศึกษา 2552
( 15 มีนาคม 2552 – 14 มีนาคม 2553)
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1) ชื่อหนวยงาน
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
2) ที่ตั้ง
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
3) ประวัตหิ ลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรสาขานิติศาสตร เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ.2545 เดิมหลักสูตรของสาขาวิชานิติศาสตร
นั้นใชหลักสูตรของขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเปนหลักสูตรของสวนกลางโดยทางสถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถไดเปดสอนนิติศาสตรใหกับนักศึกษาภาคพิเศษในป พ.ศ.2545 นี้ จึงถือไดวาสาขาวิชา
นิติศาสตรไดริเริ่มเปดการเรียนการสอนในป พ.ศ.2545 เปนตนมา
ตอมาในป พ.ศ.2547 ทางสถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของ
ผูเรียน ใหสอดคลองกับสภาวะสังคมในปจจุบันและใหไดมาตราฐานของสภาทนายความและสํานัก
อบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาระดับสูงตอไป
เนื่องดวยนักศึกษาภาคพิเศษเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถใชวุฒิการศึกษาไปปรับระดับ
เลื่อนตําแหนงไดเปนจํานวนมาก หลังจากนั้นเปนตนมาจึงมีผูประสงคที่จะเขาศึกษาตอใน
สาขาวิชานิติศาสตรเปนจํานวนมาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงไดอนุมัติให
จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรใหมและแลวเสร็จในป พ.ศ.2549 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเปดใหมีการ
เรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตรใหกับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ
ของผูที่มีความประสงคที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตรเปนสาขาวิชาหนึ่ง
ในโปรแกรมสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ศาสตรทางดานกฎหมายเพื่อนําไปใชในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติงาน ในดานตางๆ สืบ
ตอไป
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4) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูในสาขาวิชานิติศาสตร มีความสามารถในการ
แกปญหา การเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตอสังคม

วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
สรางเสริมใหอาจารยในสาขารวมใจกระทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปรัชญาการผลิตบัณฑิต
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่นและเปนสากล
3. วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
4. ผลิตเอกสารตํารา และสื่อประกอบการเรียนการสอน
5. ใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
6. ติดตามประเมินผลบัณฑิต เพื่อปรับปรุงการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปาประสงค/วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในสาขานิติศาสตร ตามมาตรฐานของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และสามารถตีความ ตลอดจนสามารถนําหลักกฎหมายไปใชประกอบวิชาชีพ
ในสาขานิติศาสตรได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
ตลอดจนสามารถนําความรูความสามารถไปใชในการพัฒนาทองถิ่นของตน และสามารถดํารงตน
อยางมีคุณคา
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5) โครงสรางองคกร
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
คนตรี

หลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

หลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารั
โครงสร
า กษศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
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โครงสรางงระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชานิตศิ าสตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร

นักศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
- มีการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
- มีการจัดทํา SAR
- มีคณะกรรมการเมินคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
6) ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากรและนิสิต
ขอมูลทั่วไป
5. จํานวนบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ

1.
2
3
4
5
6.

รายชื่อ

อาจารยเอกพงศ วรรณจักร
อาจารยกชพร ดานศรีบูรณ
อาจารยวิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
อาจารยนฤภรณ เปาะทอง
อาจารยชัยภูมิ ชนะภัย
อาจารยปาริชาติ บุญเรือง

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

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

สถานภาพ

อาจารยขาราชการ
อาจารยประจํา

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1
1
1
1
1
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1
1
1
1
1
1
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6
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* อาจารยปฏิบัติงานจริง : อาจารยปฏิบัติงาน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน
5. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาตรี
1
1
2
ปริญญาโท
2
2
4
ปริญญาเอก
รวม
3
3
6

6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
ชาย
หญิง
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม
-

รวม

จํานวนวิชาเอกเปดสอน ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรมีจํานวนวิชาเอกที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2551
จํานวน 1 วิชาเอก ไดแก หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
7. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคปกติ
58
ภาคพิเศษ
23
รวม
81

ชั้นปที่ 2
40
47
87

จํานวน
ชั้นปที่ 3
36
46
82

ชั้นปที่ 4
37
18
55

รวม
171
134
305
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2551
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจายปงบประมาณ 2551 คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จําแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทงบ
งบประมาณแผนดิน
งบบํารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
202,820
47,180
250,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
202,820
47,180
250,000
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่สําคัญ
ตารางที่ 7 รายละเอียดอาคารทั้งหมดของหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปการศึกษา 2551
อาคาร

จํานวน (หอง)
หอง
หองพัก
หอง
หองเรียน
ปฏิบัติการ อาจารย ประชุม

อาคาร 11

2

1

รวม

2

1

สํานักงาน

วัสดุ/ครุภัณฑ
ตารางที่ 8
รายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑของหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551
วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
จํานวน
1. คอมพิวเตอร
2
2. เครื่องพิมพ
1
3. เครื่องปรับอากาศ
5
4. เครื่องพรินเตอร
2
5. โตะทํางาน
10
6. ตูไม
4
7. ตูเหล็ก
4

จํานวน
ชั้น

8
8. เกาอี้
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8. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2551
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2551/
คะแนน
ระดับ 7
คะแนน 3

แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผน
2 ครั้ง ตอป

- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
1/2552 วันที่ 3 ต.ค. 2552
- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
2/2552 วันที่ 24 ก.พ 53

ผลการ
ดําเนินงานป
2551/
คะแนน
ระดับ 5
คะแนน 2

7) ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความโดดเดน
1.นักศึกษาวิชาเอกนิติศาสตร ภาคพิเศษที่จบการศึกษาแลวสามารถสอบเลื่อนระดับชั้นยศเปน
วาที่รอยตรีไดจํานวนหลายคน
2. หลักสูตรนิติศาสตรไดใหบริการแกประชาชนโดยมีโครงการบานหมอความ ใหคําปรึกษา
ปญหากฎหมายตางๆ เปนตนวา การถูกดําเนินคดีอาญา หรือสัญญาทางแพง
3. บุคลากรของหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสชวยเหลือองคกรตางๆ เชนการเปนวิทยากร, การเผยแพร
ความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน เปนตน นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือ และความรวมมือ
จากหนวยงานภายนอกตางๆ เปนอยางดียิ่ง
4. นักศึกษาวิชาเอกนิติศาสตร และคณาจารยในหลักสูตรนิติศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมของศาล
จังหวัดอุตรดิตถเปนประจําทุกป ตลอดจนบําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชนในดานตางๆ
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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 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1(1) http://human.uru.ac.th/maJor/laws
progam/
1.1.1(2) แผนพับประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหม

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
1.1.2(1) แผนปฏิบัติการประจําป 2552
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
1.1.2(2) แผนกลยุทธ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน 1.1.3(1) แผนกลยุทธ
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชีว้ ัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
-

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
-

1.1.4(1) โครงการศึกษาดูงานสถาบันซึ่งผานการ
รับรองมาตรฐานแลว
1.1.4(2) ไหวครูและบายศรีสูขวัญนักศึกษาภาค
ปกติ
1.1.4(3) ไหวครูบายศรีสูขวัญนักศึกษาภาคพิเศษ
1.1.4(4) วันรพีและเยี่ยมผูตองขังในเรือนจํา
1.1.4(5) โครงการศึกษาดูงานที่สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและสภา
ทนายความ
1.1.4(6) โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาภาคปกติปที่ ๓ จํานวน ๕ แหง
1.1.5(1) สรุปเลมโครงการ

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสถาบัน 1.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน
หลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๓
-
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6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 1.1.6(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
หลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๓
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนว
โนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
1.1.6(2) แผนดําเนินงานประจําปของหลักสูตร
-

ผลการดําเนินงาน
7. มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.7(1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้งที๑่ /๒๕๕๒ ,
๒/๒๕๕๓
1.1.7(2) แผนดําเนินงานประจําปของหลักสูตร

มีการดําเนินการครบทุกขอ
ยังไมมีโครงการครบทุกตัวชี้วัด
จัดใหมีโครงการใหครบตัวชี้วัด
ขาดงบประมาณและผูดําเนินการ

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
อ.วิชัย เชือ้ พิสุทธิ์กุล

081-8878973
081-8878973
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่กําหนด
การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

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

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด ........8........... ตัว 1.2.1
แผนปฏิบัติงานประจําป 2552
จํานวนตัวชี้วัดของแผนที่สําเร็จ .........8.......... ตัว
รอยละความสําเร็จ = …8…. / …8…. X 100
= …100………..
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีการดําเนินการตามโครงการที่ตั้งไว
บางโครงการยังไมไดรับผลที่นาพอใจ
ผลสรุปโครงการมาปรับปรุงตอไป
ขาดงบประมาณและผูดําเนินการ

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973

14
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

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ
2.2.1 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อาจารยผสู อนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๓
ของการ จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด 2.2.2 - แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 2.2.3 - power point
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
2.2.4 - แผนการสอน
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
ความตองการของผูเรียน
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด 2.2.5 - ผลสรุปวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียน
- แนวการสอน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน 2.2.6 - ผลประเมินผูสอน เรื่องคุณภาพการ
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดย
การเรียนรูทุกหลักสูตร
นักศึกษา
-
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 2.2.7 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
บริหารหลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/
๒๕๕๓
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

มีการดําเนินการครบทุกขอ
สื่อการสอนยังมีไมครบทุกรายวิชา
เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ขาดงบประมาณและผูดําเนินการ

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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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
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จาก ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 คะแนน 3
ระดับ 4 คะแนน 2
ระดับ 5 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.3.1 - แผนการดําเนินประจําปของหลักสูตร

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู 2.3.2(1) - หนังสือเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายใน
เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๒,๓/
ปฏิบัติไดจริง โดย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
๒๕๕๒
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
2.3.2(2) - โครงการบรรยายพิเศษกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาโดยศาสตราจารย
(พิเศษ)เรวัติ ฉ่ําเฉลิม วันที่ ๒๐ กพ.
๒๕๕๓
2.3.2(3) - โครงการเผยแพรความรูกฎหมายสู
ชุมชน
- นักศึกษาดูงานศาลจังหวัด(โครงการ
ไกลเกลี่ยคดี)
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา 2.3.3(1) โครงการศึกษาดูงานสภาทนายความและ
ทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตร
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
โดยความ รวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
บัณฑิตยสภา
ภายนอก
2.3.3(2) โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาภาคปกจิและภาคพิเศษ
2.3.3(3) โครงการวันรพีและเยี่ยมผูตองขังใน
เรือนจํา
2.3.3(4) โครงการพานักศึกษาดูงานศาลจําลอง
2.3.3(5) โครงการเผยแพรความรูก ฎหมายสูชุมชน
2.3.3(6) เปนวิทยากรรับเชิญบรรยายกฎหมายแก
สมาชิกสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
2.3.4(1) - รายงานสรุปผลการประเมินของ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
โครงการทุกโครงการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
2.3.4(2) - รายงานผลการประชุมผูบริหาร
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ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร

หลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๓

5.

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

2.3.5

รายงานการประชุมผูบริหารหลักสูตร

มีการดําเนินการตามเปาหมาย
โครงการยังไมครบตามตัวชี้วัด
จัดโครงการใหครบตามตัวชี้วัด
ขาดงบประมาณและผูดําเนินการ

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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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 ...........6...... คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก ........-....... คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท .......4...........คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี .........2.......... คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0……/…5…. : …4…/…6… :
…2…/…..6….
= ……0……. : …0.6………. :0.3

ระดับ คะแนน 1
ระดับ คะแนน 0
ระดับ คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
ระดับ คะแนน 1
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1 รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยใน
หลักสูตร
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

-อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพในการศึกษาตอ
-ยังไมมีอาจารยวุฒิปริญญาเอก
-สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอปริญญาเอก
-อาจารยในหลักสูตรมีภาระงานสอนมาก

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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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
เปาหมายปตอ ไป

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

ระดับ คะแนน 0
ระดับ คะแนน 0
ระดับ คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
ระดับ คะแนน 0

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 .........6........... คน
ผศ. .........0.............. คน
รศ. ..........0............. คน
ศ. ...........0.............. คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= …0…/.…6. : …0…/…6…. :
…0…./…6…..
= ……0…. : ……0……. : ……0…..
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1 สรุปรายชื่ออาจารยในหลักสูตรนิติศาสตร
ตามวุฒิการศึกษา

อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพในการทําผลงาน
ทางวิชาการ
ไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารยผูชว ย
ศาสตราจารย
สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
อาจารยในหลักสูตรมีนอยมีภาระงานสอนมาก

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973

24

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
ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีงานทํา 61.29 %

รอยละ 30 คะแนน 1
0
รอยละ 61.29 คะแนน 2
บรรลุผล
รอยละ 70 คะแนน 2
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.9.1 รายงานสรุปภาวการณมีงานทําของ
บัณฑิตป 2551

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
คน
62
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
คน
14
บัณฑิต ที่มีงานทํา
14 คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
0 คน
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาเรียน
0 คน
รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
22.5806
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

61.29
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

เปนหลักสูตรทีม่ ีงานรองรับไดมาก
มีผูเรียนจบเปนบัณฑิตจํานวนมาก
มีงานอิสระที่สามารถประกอบได
ผูที่มีความสามารถจึงจะเขาสูงานได

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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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
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
เงินเดือนเทากับหรือสูงกว
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ
าเกณฑ กพ.
าเกณฑ กพ.
กพ.
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 80 คะแนน 2
0
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุ
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ 100 %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.10.1 รายงานสรุปรายไดบัณฑิตป 2551

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
จํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
14
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
14
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
100.00

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

เปนหลักสูตรที่มีงานรองรับมาก
มีผูจบเปนบัณฑิตทั่วไปมาก
บัณฑิตเปนผูมีความสามารถ
มีบัณฑิตจบหลักสูตรมาก

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

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

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน
บัณฑิตที่จบในปการศึกษา
ปการศึกษา

2547

2548

2549

2550

จํานวน

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

2552
2551 นักศึกษา
ทุกชั้นป
62
305

เปนหลักสูตรที่มีผูสนใจศึกษามาก
องคกรวิชาชีพทางกฎหมายยังไมรับรอง
องคกรวิชาชีพสามารถรับรองได
เปนหลักสูตรที่มีอาจารยผูสอนนอย

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

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973

รวม
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ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา /บัณฑิต

ปการศึกษาที่
บัณฑิตจบ/
นักศึกษา

ชื่อรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ให

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล
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ตัวชี้วัดที่ 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
เปาหมายปตอ ไป

รอยละ 50 คะแนน 1
0
รอยละ 39.40 คะแนน 1
ไมบรรลุ
รอยละ 50 คะแนน 1

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 39.40 %
2.14.1 รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรง
และไมตรงสาขา ป 2551
สูตรคํานวณภาวการณมีงานทําตรงสาขาของบัณฑิต (ดับเบิลคลิกที่ตารางใสตัวเลขขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
62
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
คน
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
14
คน
14
บัณฑิต ที่มีงานทํา
คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
0
คน
0
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
คน
9
บัณฑิต ที่ทํางานตรงสาขา
คน
รอยละบัณฑิตตอบแบบสอบถาม
22.58064516
รอยละบัณฑิตการมีงานทําตรงสาขา

39.40
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

เปนหลักสูตรที่มีผูสนใจศึกษามาก
หลักสูตรยังไมไดรับการรับรองจากองคกร
วิชาชีพ
หลักสูตรสามารถเขาถึงการรับรองจากองคกร
วิชาชีพไดได
ผูดําเนินการมีนอย

(รายนาม)
อ.วิชัย เชือ้ พิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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ตัวชี้วัดที่ 2.17 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการศึกษา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.49
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

คาเฉลี่ย 2.50 คะแนน 2
0
คาเฉลี่ย 4.10 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 .....18.......... คน 2.17.1 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจ
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ....18....... คน
นักศึกษา
- ผลความพึงพอใจ .......4.10..................

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

เปนหลักสูตรมีผูใหความสนใจมาก
หลักสูตรยังไมไดรับการรับรองจากองคกร
วิชาชีพ
หลักสูตรอยูในเกณฑที่องคกรวิชาชีพสามารถ
รับรองได
อุปกรณและบุคลากรในหลักสูตรยังมีไมครบ
ตามแผนที่ตั้งไว

34
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ..จัดหาอุปกรณที่ชวยในการศึกษาแกนักศึกษาและอาจารย
2. .. จัดการเรียนการสอนใหอยูในระดับมาตราฐานวิชาชีพ
(รายนาม)
ผูกํากับดูแล
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(เบอรโทร)
081-8878973

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้

รอยละ100 คะแนน 3

ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ....6....... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน ......6........ คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน ....6....../.......6.......... x 100 = …100

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

2.18.1(1)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- แนวการสอนรายวิชา

2.18.2(2) - สรุปรายชื่ออาจารยที่ใชสื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนรายวิชา

ทางคณะมีการสนับสนุนใหใชเทคโนโลยี
อุปกรณและเทคโนโลยีมีนอย
อาจารยในหลักสูตรมีความสนใจเทคโนโลยี
งบประมาณในการดําเนินการมีนอย

35
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรไดผลิตสื่อการสอนโดยใชเทคโนโลยี
2. ..................
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
081-8878973
ผูกํากับดูแล
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
081-8878973
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน
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 50 คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ยังไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .......6...... คน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน ...-........เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .......-..../......-....x
100 = ……-………

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
ยังไมมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยและคณะมีทุนสนับสนุน

36
อุปสรรค (Threats)

อาจารยในหลักสูตรมีภาระงานเตรียมรับรองการ
ประเมินจากองคกรวิชาชีพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการใหอาจารยในหลักสูตรทํางานวิจัยในชั้นเรียน
2. ..................
อ.นฤภรณ เปาะทอง
ผูกํากับดูแล
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

086-7413689
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่

ชื่อผูทํางานวิจัย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา

วัน เดือนป ทีส่ ําเร็จ

38
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1
-

ระดับ 6 คะแนน 3
ระดับ 6 คะแนน 1
ระดับ 8 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 8 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการ
จําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
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ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. นําผลการประเมินคุณภาพของการให
บริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
-

เลขที่
3.1.2(1)
3.1.2(2)
3.1.2(3)

3.1.3(1)
3.1.3(2)

3.1.4(1)
3.1.4(2)
3.1.4(3)
3.1.2.5
3.1.2.

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
- จัดทําหองสมุดกฎหมาย
- จัดสื่อในการคนคําพิพากษาฎีกาใหแก
นักศึกษา ( Law Database)
- โครงการศึกษาดูงานดานกฎหมายของ
นักศึกษานิติศาสตร
-โครงการศึกษาดูงาน
- ภาพถายกิจกรรม

-มีหองคลินิกหมอความ
-คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
- หลักฐานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
-มีจุลสารนิติศาสตรและหองคลินิกหมอ
ความ
- http://human.uru.ac.th /laws Progam

3.1.2.6 -โครงการนักศึกษาออกเผยแพรความรู
ดานกฎหมายสูช ุมชน

3.1.2.7 - รายงานสรุปผลการประชุมผูบริหารใน
หลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒/๒/๒๕๕๓
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

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

นักศึกษาและอาจารยในหลักสูตรมีสัมพันธที่ดี
ตอกันสามารถปรึกษาหารือไดทุกเรื่องสถานที่
พรอมในการหารือ
นักศึกษามีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาก
หลักสูตรมีโครงการใหอาจารยและนักศึกษาได
ทํากิจกรรมรวมกันบอยครั้ง
อาจารยและนักศึกษามีภาระงานมาก

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาทุกชั้นป
2. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ ๓,ปที่ ๔
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

(เบอรโทร)
081-8878973
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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 1
0
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ...6....... คน
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ....73,900...... บาท
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= …73,900…/…6. X 100 =…12,316…………..

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

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.3.1 หลักฐานสัญญารับทุนวิจัย 3 ฉบับ

มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงานวิจัย
อาจารยมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยมีทุนดานงานวิจัยใหอาจารย
หลักสูตรอยูในชวงเตรียมรองรับการประเมิน
จากองคกรวิชาชีพ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ใหอาจารยในหลักสูตรทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ. นฤภรณ เปาะทอง

(เบอรโทร)
086-7413689
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ผูวิจัย
จํานวนเงินทุนวิจัย
แหลงทุน
1.
การสรางชุดอบรมเพื่อพัฒนาความรู อ. นฤภรณ เปาะทอง
33,100
ทุนงานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและ
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ
สังคมศาสตร
กลุมผูสนใจในเขตเทศบาลทาสัก
อําเภอพิชัย จังวัดอุตรดิตถ
2.
การวิจัยพื้นที่เพื่อการสรางเสริมสุข อ. ปาริชาติ บุญเรือง
408,000
สสส.
ภาวะ ต.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ
(วิจัยรวม 1ใน3)
(15%)=20,400
3.
การวิจัยพื้นที่เพื่อการสรางเสริมสุข อ. วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
408,000
สสส.
ภาวะ ต.ดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
(วิจัยรวม 1ใน3)
( 15%)=20,400

รวม

73,900

ระยะเวลาดําเนินการ
หนึ่งป

สามป
สามป
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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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 10 คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

X 100

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

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

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

อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพทางวิชาการ
อาจารยในหลักสูตรมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
หลักสูตรอยูในชวงเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมินจากองคกรวิชาชีพทางดานกฎหมาย
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.นฤภรณ เปาะทอง

(เบอรโทร)
086-7413689
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค

ผูวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลขหนา
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา

สูตรการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น

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

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 31 - รอยละ 41

มากกวาหรือเทากับรอยละ 42

รอยละ 20 คะแนน 1
คะแนน 0
รอยละ 50 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....6...... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ......3....... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารยประจํา =
………3.. / …6…… x 100 = ……50……..

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

4.6.1

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

สัญญารับทุนวิจัย

อาจารยในหลักสูตรมีศักยภาพในการทําวิจัย
อาจารยในหลักสูตรมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยใหทุนทํางานวิจัย
หลักสูตรอยูในชวงเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมินจากองคกรวิชาชีพ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

1. .โครงการวิจัยในชั้นเรียน.
2. ..................
ผูกํากับดูแล

อ. วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล

081-8878973
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อ.นฤภรณ เปาะทอง

ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4.7

086-7413689

: 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
งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นจํานวน 3งาน

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

รอยละ10 คะแนน 1
คะแนน 0
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.7.1 หลักฐานสัญญารับทุนวิจัย 3 ฉบับ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนทํางานวิจัย
อาจารยในหลักสูตรมีภาระงานสอนมาก
มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนทํางานวิจัย
หลักสูตรมีภาระเตรียมงานรองรับการประเมิน
จากองคกรวิชาชีพทางกฎหมาย
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

อ. วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
อ. นฤภรณ เปาะทอง

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1.

2.

3.

ผูวิจัย

การสรางชุดอบรมเพื่อพัฒนา
อ. นฤภรณ เปาะทอง
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
สําหรับกลุมผูสนใจในเขตเทศบาล
ทาสัก อําเภอพิชัย จังวัดอุตรดิตถ
การวิจัยพื้นที่เพื่อการสรางเสริม อ. ปาริชาติ บุญเรือง
สุขภาวะ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.
(วิจัยรวม 1ใน3)
อุตรดิตถ
การวิจัยพื้นที่เพื่อการสรางเสริม อ. วิชัย เชือ้ พิสุทธิ์กุล
สุขภาวะ ต.ดารา อ.พิชัย จ.
(วิจัยรวม 1ใน3)
อุตรดิตถ

081-8878973
086-7413689

งานวิจัย
เพื่อทองถิน่
, 

ระยะเวลา
ดําเนินการ

/

หนึ่งป

/

สามป

/

สามป
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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. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอืน่ อีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ระดับ 3 คะแนน 2
ระดับ 2 คะแนน 1
ระดับ 4 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 4 คะแนน 3
หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.3.1 แผนกิจกรรมประจําป 2552

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได
และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือ โครงการที่ 6.3.2
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

แผนกิจกรรมประจําป 2552
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ผลการดําเนินงาน
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
-

เลขที่
6.3.3(1)
6.3.3(2)
6.3.3(3)

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมี ผล
งานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการทําบุญหองศาลจําลองและหอง
หลักสูตรนิติศาสตร
โครงการรวมงานตักบาตรทําบุญวันป
ใหม
โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษา

6.3.4(1) โครงการวันรพี

6.3.5(1) รายงานการประชุมผูบริหารงานหลักสูตร
นิติศาสตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๒,๒/๒๕๕๓

อาจารยและนักศึกษามีความรูและสนใจดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาในการดําเนินการมีนอย
มหาวิทยาลัยใหความสนับสนุน
อาจารยและนักศึกษามีกิจกรรมมาก
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการทอดผาปาสามัคคีหลักสูตรนิติศาสตร.
2. โครงการรวมงานบุญ,เวียนเทียนวันสําคัญทางศาสนา
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

อ.วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล
อ.ปาริชาติ บุญเรือง

081-8878973
081-5968258
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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

คะแนน 2
รอยละ 71.43 คะแนน 3
รอยละ 22.1 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- งบดําเนินการปงบ 2552 ....250,000...บาท
6.4.(1) โครงการวันรพี
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม ....55,250. บาท
6.4(2) โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษา
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 6.4(3) โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
= …55,250……../…250,000. x 100 = 22.1

6.4(4) โครงการทําบุญหองศาลจําลอง
6.4.(5) โครงการตักบาตรทําบุญวันขึ้นปใหม
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม
นักศึกษามีกิจกรรมที่ตองเขารวมเปนจํานวน
มาก
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

จังหวัดอุตรดิตถเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ในดานศิลปวัฒนธรรม
ถูกจํากัดดวยเวลาและขาดผูชํานาญในดานนี้

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

ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อ.ชัยภูมิ ชนะภัย

(เบอรโทร)
081-6040812
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ

1
2
3
4

5

คาใชจาย

จํานวนเปาหมาย
(นักศึกษา)

จํานวน
ผูเขารวม

รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม

ผูรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมทําบุญ
6 มกราคม
หองศาลจําลอง
2553
โครงการไหวครูและ
มิย.2552
บายศรีสูขวัญ นักศึกษา
โครงการวันรพีและทําบุญ 7 สิงหาคม
เยี่ยมผูตองขังในเรือนจํา
2552
โครงการตักบาตรพระเนื่องใน 6 มกราคม
วันขี้นปใหม
2553

40,000

100

200

200

3,000

120

200

166

7,750

50

80

160

1,000

10

10

100

อาจารยปาริชาติ
บุญเรือง
อาจารยนฤภรณ
เปาะทอง
อาจารยวิชัย
เชื้อพิสุทธิ์กุล
อ.กชพร
ดานศรีบูรณ

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

3,500

50

100

200

โครงการ

วันที่จัด

พฤษภาคม
2552

อ.เอกพงษ
วรรจักร
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 14

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

รอยละ 80 คะแนน 3
รอยละ 75 คะแนน 3
รอยละ100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

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

X
100

เลขที่
6.5.1(1)
6.5.1(2)
6.5.1(3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-โครงการทําบุญหองศาลจําลอง
- โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
- โครงการตักบาตรทําบุญเนื่องในวันป
ใหม 2553

6.5.1(4) -โครงการทําบุญวันรพี,เยี่ยมผูตองขัง
6.5.1(5) -โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

หลักสูตรมีโครงการรองรับดานศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในดานนี้มีไมเพียงพอ
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนโครงการ
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อุปสรรค (Threats)
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. ...................
2. ..................
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

งบประมาณที่ใหการสนับสนุนไมเพียงพอ

(รายนาม)
อ. เอกพงษ วรรณจักร

(เบอรโทร)
086-1149733

ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

1

จัดกิจกรรมทําบุญหองศาลจําลอง,คลินิก
หมอความและหองหลักสูตร
โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
โครงการวันรพีและทําบุญเยี่ยมผูตองขัง
ในเรือนจํา นักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ
โครงการตักบาตรพระเนื่องในวันขี้นป
ใหม
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

6 มกราคม
2553

2
3

4
5.

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน

/
/

7 สิงหาคม
2552

/

6 มกราคม
2553
17เมษายน
2552

/
/
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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

คะแนน 2
รอยละ 81 – รอยละ 99

คะแนน 3
รอยละ 100

รอยละ80 คะแนน 3
รอยละ 77.9 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ....5 โครงการ
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ....90.
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= …590 / …5……. = ……118…..

เลขที่
6.6.1(1)
6.6.1(2)
6.6.1(3)
6.6.1(4)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
กิจกรรมทําบุญหองศาลจําลอง,คลินิก
หมอความ,หองหลักสูตร
โครงการไหวครูและบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
โครงการวันรพีและเยี่ยมผูตองขังใน
เรือนจํา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
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6.6.1(5) โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม2553

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

นักศึกษาในหลักสูตรใหความสนใจและให
ความรวมมือทํากิจกรรมเปนอยางดี
นักศึกษามีกิจกรรมที่ตองเขารวมมาก
มหาวิทยาลัยใหความสนับสนุน
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษามีคาใชจายในการ
ดําเนินการ

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

(รายนาม)
อ. ชัยภูมิ ชนะภัย

(เบอรโทร)
081-6040812
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรนิติศาสตร
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เฉลีย่ มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัววัดที่ 2.3
ตัววัดที่ 2.5
ตัววัดที่ 2.6
ตัววัดที่ 2.8
ตัววัดที่ 2.9
ตัววัดที่ 2.10
ตัววัดที่ 2.11
ตัววัดที่ 2.12
ตัววัดที่ 2.14
ตัววัดที่ 2.17
ตัววัดที่ 2.18

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนประเมิน บรรลุ / ไมบรรลุ
ตนเอง

ระดับ7
คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3

ระดับ 7

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ100

คะแนน 3

บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

ระดับ 7
คะแนน 3
รอยละ100
คะแนน 3

3.00
ระดับ 7
ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 0
ระดับ 2
ระดับ 1
คะแนน 1
รอยละ30 รอยละ 61.29
คะแนน 1
รอยละ 80 รอยละ 100
คะแนน 2
N/A
N/A
N/A
N/A
รอยละ 50 รอยละ
คะแนน 1
39.40
คาเฉลี่ย 2.50 คาเฉลี่ย 4.10
คะแนน 2
รอยละ 100 รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

ระดับ 7
คะแนน 3
ระดับ 5
คะแนน 3
คะแนน 1
คะแนน 1
ระดับ 2
คะแนน 1
รอยละ 70
คะแนน 2
รอยละ 100
คะแนน 3
N/A
N/A
รอยละ 80
คะแนน 1
คะแนน 3

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 0
คะแนน 0
คะแนน 1

ไมบรรลุ
ไมบรรลุ
ไมบรรลุ

คะแนน 2

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 100

N/A
N/A
คะแนน 1

N/A
N/A
ไมบรรลุ
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ตัววัดที่ 2.19
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 3.1
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4.3
ตัวชี้วัดที่ 4.4
ตัวชี้วัดที่ 4.6
ตัวชี้วัดที่ 4.7
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 6.3
ตัวชี้วัดที่ 6.4
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ตัวชี้วัดที่ 6.6
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
เฉลี่ยรวมทุก
มาตรฐาน

คะแนน 3
รอยละ 50
คะแนน 1

ระดับ 0

คะแนน 0

ไมบรรลุ

คะแนน 3
รอยละ 50
คะแนน 1

1.80
ระดับ 6
คะแนน 3

ระดับ 8

คะแนน 1

บรรลุ

ระดับ 8
คะแนน 3

คะแนน 2
รอยละ 10
คะแนน 1
รอยละ 50
คะแนน 3
รอยละ 10
คะแนน 3

1.00
คะแนน 1
รอยละ 10
คะแนน 1
รอยละ 20
คะแนน 1
รอยละ 10
คะแนน 1

-ระดับ 0

คะแนน 1
คะแนน 0

บรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ 50

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุ

1.75
ระดับ 3
คะแนน 2
คะแนน 2
รอยละ 80
คะแนน 3
รอยละ 80
คะแนน 3
1.40

ระดับ 4

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 71.43

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุ

รอยละ 100

คะแนน 3

บรรลุ

3.00
2.10

ดี

2.50

ระดับ 4
คะแนน 3
รอยละ 80
คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
รอยละ 100
คะแนน 3
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การจําแนกชนิดของตัวชี้วัด ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(URU.QA.70 Standards & Index II)
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

1.00
2.00
1.40
ยังไมได
คุณภาพ

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

กระบวนการ

3.00
3.00
1.00
2.50
ดี

ผลผลิต

3.00
1.80
1.50
3.00
2.25
ดี

ผลการประเมิน
รวม

3.00
1.80
1.00
2.75
3.00
2.10

ดีมาก
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ดีมาก
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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