หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําปการศึกษา 2552
( 15 มีนาคม 2552 – 14 มีนาคม 2553)
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คํานํา
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ อุต รดิ ต ถ ไดจั ด ทํ ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report) ขึ้น มาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักมาตรฐานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน และเพื่อเตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณ ภาพภายใน ซึ่งชวงเวลาของผลงานที่ประเมิน ตั้งแต 1 มิถุน ายน พ.ศ. 2551 – 1
มีนาคม พ.ศ. 2552
องคประกอบที่ใชในการประเมินตนเองมี 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนดําเนินการ มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 การ
พัฒนานักศึกษา มาตรฐานที่ 4 การวิจัย มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูจัดทําขอขอบคุณผูบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขา คณาจารย นักศึกษา
และเจาหนาที่ค ณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตรทุก ทานที่ใ หขอมูล หลัก ฐานตางๆ เพื่อเปน
สวนประกอบที่สมบูรณในรายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวย

นายประพันธ แจงเอี่ยม
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
15 มีนาคม พ.ศ. 2553
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 สวนนํา.....
ประวัติหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชา
วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชา
พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชา
จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชา
วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชา
ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชา
แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกรและการบริหารงานหลักสูตรสาขาวิชา
โครงสรางระบบประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ขอมูลทั่วไป
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สวนที่ 2

สวนสาระ
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผน
ดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย
มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2
3

5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9

10
15
38
40
50
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
คณะผูจัดทํา

61
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเริ่มเปดการเรียนการสอนครั้งแรกในวิทยาลัยครูอุตรดิตถเมื่อป
การศึก ษา พ.ศ.2526 โดยใชหลัก สูต รของกรมการฝกหัด ครู ทั้งนี้อยูใ นความรับผิด ชอบของ
ภาควิชาสังคมวิทยา มีการเปด สอนภาคปกติมากกวา 13 รุน และภาค กศ.บป. รวม 8 รุน การสอน
ชวงแรก ๆ จะเปดสอนหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตอมาเปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชนเปนหลักสูตร 4 ป
ชวงป พ.ศ. 2539 - 2543 สถาบันฯไดประกาศงดรับนักศึกษาเนื่องจากผลการสํารวจของ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏพบวามีนักศึกษาสาขาศิลปศาสตรตกงานจํานวนมาก ตอมาในป 2544
สถาบันไดใหโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและการพัฒนาชุมชนเปดรับนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน
อีกครั้ง และในป 2545 มีการปรับโครงสรางการบริหารเพื่อใหสะดวกและงายในการบริหารจัดการ
จึงไดแยกออกเปนโปรแกรมวิชา
การพัฒนาชุมชน สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นอกจากนี้ยังมีการเปดสอน
นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนภายใตโครงการพิเศษ ตาง ๆ ไดแก โครงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาการทองถิ่น (กศ.อช.) โครงการถวายความรูแดพระสังฆาธิการ โครงการพัฒนา
บุคลากรสวนทองถิ่น (พบศ.) โครงการดังกลาวเปดสอนที่ศูนยอุตรดิตถ แพร นาน
พ.ศ. 2551 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดมีการบรรจุอาจารย ที่สําเร็จการศึกษา
สาขาพัฒนาชุมชน เพิ่มอีก 3 คน ทําใหหลักสูตรมีอาจารยตรงตามสาขา จํานวน 5 คน มีนักศึกษา
ทั้งหมด 136 คน
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
 ปรัชญาหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักพัฒนาที่มีความรู คุณธรรม จริยธรรม ใฝรูและมี
จิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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 วิสัยทัศนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตาง ๆ ในดานการพัฒนาชุมชนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ตลอดจนมุงเนน ใหนัก ศึกษานําเอาความรู
คุณธรรมและจริยธรรมไปใชในการขับเคลื่อนสังคมไดอยางถูกตอง
 พันธกิจหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. ผลิตบัณฑิตดานการพัฒนาชุมชนระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสนองตอบตอความตองการ
ของทองถิ่น
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานการพัฒนาชุมชนใหมีมาตรฐานทาง
วิชาการ
3. เปนศูนยบริการและเผยแพรความรูดานการพัฒนาชุมชนแกทองถิ่น
4. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อตอบสนองตอทองถิ่น
 จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มุงพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ชุมชนไดอยางยั่งยืน
 วัตถุประสงคหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนที่มีความรู ทักษะ วิสัยทัศน คุณธรรม มีศักยภาพ
ในการดํารงชีวิตและเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อผลิต บัณ ฑิตสาขาการพัฒ นาชุมชนที่มีสวนรวมในกระบวนการพัฒ นาทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนที่สามารถบูรณาการความรูในภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอสถานการณปญหาจริง
 ยุทธศาสตรหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มุงพัฒนาระดับการศึกษาของหลักสูตรใหตอบสนองของคนในทองถิ่น ระดับชาติ และ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาค
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3. โครงสรางองคกร คณะกรรมการประจําหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
ผูประสานงานหลักสูตร

ผศ.จรูญ คําทิพย

อ.นิศากร สนามเขต

อ.วรรณี ทองระยา

อ.สุดารัตน รอดบุญสง
(ศึกษาตอ ป. เอก)

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพของคณะฯ

ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ
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ระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพภายนอก
1. หลักสูตรสาขาวิชาไดจัดทําแผนประกันคุณภาพของหลักสูตร
2. หลักสูตรสาขาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2552
นโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแตละปเพื่อเสนอปญหาตอมหาวิทยาลัยฯ
4. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

รายชื่อ

1.

อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

พช.ม. พัฒนาชุมชน

2.

อาจารยวรรณี ทองระยา

พช.ม. พัฒนาชุมชน

3.

อาจารยนิศากร สนามเขต

ศศ.ม. พัฒนาสังคม

4.

อาจารยสุดารัตน รอดบุญสง ศศ.ม.พัฒนาสังคม

5.

ผศ. จรูญ คําทิพย
รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

M.Ed. (Teacher
Education)

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
อาจารยประจําตาม
1
สัญญา
อาจารยประจําตาม
1
สัญญา
อาจารยประจําตาม
1
สัญญา
อาจารยประจําตาม
1
สัญญา
อาจารยขาราชการ

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติง
านจริง*
1
1
1
1

1

1

5

4
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1. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ชาย
2
2

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน
หญิง
3
3

รวม
5
5

2. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม

ชาย
1
1

จํานวน
หญิง
-

รวม
1
1

3. ขอมูลนักศึกษา
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม

ชั้นปที่ 1
45
36
81

ชั้นปที่ 2
29
29

จํานวน
ชั้นปที่ 3
36
36

ชั้นปที่ 4
18
18

รวม
128
36
164
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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 ใหสอดคลอง
กันกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวชีว้ ัดของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางนอย ปละ 2
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 6 คะแนน 2
ระดับ 1 คะแนน 1
ระดับ 2 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
ระดับ 6 คะแนน 2
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
-มีกระบวนการในการประชุมเพื่อพัฒนา
กลยุทธและพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป
- มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําป

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.1.1(1) แผนพับประชาสัมพันธรับนักศึกษา
1.1.1(3) หลักสูตรสาขาการพัฒนชุมชน
1.1.1(4) รายงานการประเมินตนเองประจําป
การศึกษา 2551
1.1.1(5) รายงานการประชุมประจําเดือนของ
หลักสูตร

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
หลักสูตรฯมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร
และมีการเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
จุดออน (Weaknesses) 1.ไมมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ
สถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
2. ไมมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแต
ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
3. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
5. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
โอกาส (Opportunities) 1.มหาวิทยาลัยสงเสริมใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนและดําเนินการตาม
แผน
2. บุคลากรมีความพรอมในการดําเนินการ
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯ เพื่อจัดทําแผน กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ตลอดจน
ดําเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348

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

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3
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เลขที่
หลักสูตรมีการกําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําป
และมีการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

1.2.1(1) แผนปฏิบัติงานหลักสูตร 2552
1.2.1(2) สรุปโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพนักศึกษาชั้นปที่ 3
1.2.1(3) สรุปโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “แผนแมบทชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน 2552

งานบริการวิชากา
การวิจัย

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.2.3(1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการสรางเสริมสุข
ภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขจังหวัด อุต รดิตถ ” ระหวาง
อปท. (4 แหง) และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
1.2.3(2) บันทึกขอตกลงโครงการวิจัยการลดผลกระทบและ
แกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากแบบมีสวนรวมของชุมชน
บริเวณพื้นที่คลองละวาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
1.2.3(3) ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1.2.4(1) โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม ครั้ง 4
1.2.4(2)

โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม ครั้ง 5

1.2.4(3)

โครงการสืบสานประเพณีรับนองนักศึกษาใหม

1.2.4(4) โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนแมบทชุมชน บน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน 2552
1.2.4(5) โครงการสัมมนาวิชาการเครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 10 “พลังทองถิ่นกับการขับเคลื่อนงานพัฒนา”
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ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทั้งหมด ..........-........ ตัว
จํานวนตัวชี้วัดของแผนทีส่ ําเร็จ ...........-....... ตัว
รอยละความสําเร็จ = …-. / ..-... X 100
= ………..

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

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.2.1(1) แผนปฏิบัติงานหลักสูตรฯ
1.2.1(2) รายงานสรุปผลโครงการฯ

อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพ
ไมมีการกําหนดตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน
มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากภายนอกตองการให
อาจารยประจําหลักสูตรเปนวิทยากรและถายทอดองค
ความรู
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการ
ดําเนินโครงการ

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการประชุมกรรมการประจําหลักสูตรฯเพื่อจัดทําแผน กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ตลอดจน
ดําเนินการตามแผนและติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348
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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
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
ระดับ 7 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 7 คะแนน 3
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หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1.มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย 2.2.1(1) รายชื่อผูเขารวมประชุมฯ
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการ 2.2.1(2) รายงานการประชุมหลักสูตรสาขาวิชา
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน
-ประชุมกอนเปดภาคเรียนของคณะมนุษยฯ
-ประชุมกอนเปดภาคเรียนของหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
2.2.2(1) แผนการสอนอาจารยภายในหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ทุกหลักสูตร
2.2.2(2) รายงานและการนําเสนอการศึกษาชุมชน
-มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแผนการสอนที่เนน
ตามประเด็นสนใจในรายวิชา
ผูเรียนเปนสําคัญ (ตรวจสอบภายในหลักสูตร 2.2.2(3) สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ฯ)
สถาบัน (เครือขาย CD สัมพันธ)
-มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแผนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (ตรวจสอบโดยคณะ)
-มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุก
หลักสูตร
- มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ
เรียนการสอน
-มีสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย ไดแก วีดิทัศน
การดเทคนิค

2.2.3(1) แนวการเรียนการสอน
2.2.3(2) โปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก Mind manager
SPSS Point Asia
2.2.3(3) ผลการทํากิจกรรมที่มีการใชโปรแกรม
เชน วิชาวิธีวิจัยฯ วิชาการวางแผนและ
บริหาร
2.2.3(4) วีดิทัศนงานพัฒนาชุมชน
2.2.3(5) ผลกิจกรรมการวิเคราะหจากการดูวีดิ
ทัศนของนักศึกษา
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4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืด
หยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ ตอ
ความ ตองการของผูเรียน
-มีกระบวนการในการเปดโอกาสใหนักศึกษา
กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล กําหนด
ประเด็น/เรื่องที่สนใจศึกษา
-จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน (กลุม องคกรชุมชน)
5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอด
คลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให ผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร
-มีการทดสอบทั้งกอน ระหวาง หลัง การ
เรียนรูตามประเด็นตามรายวิชา
6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร
-แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก หลักสูตร
- มีการปรับปรุงแนวการเรียนการสอน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.2.4(1) แนวการเรียนการสอน

2.2.4(2) รายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงานภายนอก
2.2.5(1) แนวการเรียนการสอน
2.2.5(2) แบบทดสอบกอนเรียนและระหวางเรียน

2.2.6(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน
2.2.6(2) รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเสนอผลการวิจัย โดย ผศ. จรูญ
คําทิพย
2.2.7(1) แนวการสอนฉบับแกไขปรับปรุง1/52
และ 2/52
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SWOT Analysis
มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริม/
จุดแข็ง (Strengths)
สนับสนุนทํากิจกรรมภาคสนาม
จุดออน (Weaknesses)
พื้นฐานของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจในการเรียนแตกตาง
กัน
โอกาส (Opportunities)
มีแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1.มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรูในหลักสูตร และพัฒนาระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องในหลักสูตร
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยสุดารัตน รอดบุญสง

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-5414274

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 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
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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 4 คะแนน 2
ไมบรรลุเปาหมาย
ดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.3.1

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู
ทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน
การ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม 2.3.2
ใหผเู รียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช
ใน การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คูมือประกันคุณภาพของหลักสูตร

แผนการสอนรายวิชา การจัดการตนเองของ
ชุมชน, การพัฒนาความสามารถของบุคคล
และกลุม, การวางแผนและบริหารงาน
พัฒนาชุมชน, สัมมนาปญหาการพัฒนา
ชุมชน, ประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น และ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
2.3.3 (1)

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ
ศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตรโดยความ รวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก
2.3.3 (2)

2.3.3 (3)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 2.3.4 (1)
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
2.3.5 (2)

2.3.5 (3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนแมบทชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน
2552
-โครงการ “ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธาร
ใหแม” (ปลูกปา) รวมกับเครือขายปาตนน้ํา
หวยแมริด ครั้งที่ 4
-โครงการ “ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธาร
ใหแม” (สรางฝายชลอน้ํา) รวมกับเครือขาย
ปาตนน้ําหวยแมริด ครั้งที่ 5
-โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนแมบทชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน
2552
-โครงการ “ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธาร
ใหแม” (ปลูกปา) รวมกับเครือขายปาตนน้ํา
หวยแมริด ครั้งที่ 4
-โครงการ “ฟนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธาร
ใหแม” (สรางฝายชลอน้ํา) รวมกับเครือขาย
ปาตนน้ําหวยแมริด ครั้งที่ 5

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
มีบุคลากร หนวยงานทั้งภครัฐและเอกชนยินดีเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
จุดออน (Weaknesses) พื้นฐานของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจในการเรียนแตกตาง
กัน
โอกาส (Opportunities) มีแหลงเรียนรูในพื้นที่ใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากร
2. บุคลากรมีภาระงานมากและมีเวลาวางไมตรงกัน
3. ขาดแคลนงบประมาณสงเสริมหรือสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
4. ชวงเวลาที่จัดกิจกรรมวิทยากรติดภาระงานอื่น
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348

ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา (สกอ. 2.5 / สมศ. 6.3 / ก.พ.ร. 17.1)
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 1 - 19 หรือ วุฒิ
ปริญญา เอกอยูระหวางรอย
ละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรีมา
กกวารอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

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

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 1

คะแนน 3
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 30 และ
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยทั้งหมด ......5........... คน
อาจารยวุฒิปริญญาเอก .......0........ คน
อาจารยวุฒิปริญญาโท ........4..........คน
อาจารยวุฒิปริญญาตรี .........0....... คน
สัดสวนอาจารย ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี
= 0/…5…. : …4…/…5… :
…0…/….5.….= ……1……. :
= 0 : 0.8 : 0
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.5.1 วุฒิการศึกษาของอาจารยในหลักสูตร

อาจารยมีศักยภาพศึกษาตอระดับปริญญาเอกได
อาจารยบางทานยังไมพรอมที่จะศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหทุนศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกกําหนดคะแนนความรูทาง
ภาษาอังกฤษสูงเกิน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการทําผลงานทางวิชาการที่หนวยงาน
ตางๆจัดขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษที่หนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348
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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. ขึ้นไป 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
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

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. ...........-........... คน
ศ. .............-.......... คน
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ.
= ..1…/.5... : ..0../.5… : ..1…./..5..
= …0…. : .0……. : ..0.20..
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.6.1(1) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
ผศ.จรูญ คําทิพย

อาจารยมีคุณสมบัติและศักยภาพในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการได
อาจารยมีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาใน
การทําผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหทุนในการทํา
ผลงานทางวิชาการ
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการทําผลงานทางวิชาการที่หนวยงานตางๆ จัด
ขึ้น
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ. จรูญ คําทิพย

(เบอรโทร)
055-411096*1424
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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 ..33.33... %

รอยละ 10 คะแนน 1
NA
รอยละ 33.33 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 คะแนน 2

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- รายงานสรุปภาวการณหางานทําของ
บัณฑิต จําแนกตามสาวขาวิชา

สูตรคํานวณภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (Double Click เขาไปใสขอมูลของหลักสูตร)
รายการ
จํานวน
บัณฑิต ป.ตรี ที่จบในปการศึกษา 2551
คน
21
บัณฑิต ที่ตอบแบบสอบถาม
21
คน
บัณฑิต ที่มีงานทํา
7 คน
บัณฑิต ที่ศึกษาตอ
0 คน
บัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาเรียน
0 คน
รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
100.0000
รอยละบัณฑิตการมีงานทํา

33.33
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

มีบัณฑิตที่มีงานทําแลวกอนเขามาศึกษาใน
หลักสูตร ทําใหสามารถนําองคความรูไปใชได
ตรงสาขา
-นักศึกษาที่จบการศึกษาไมใหความสําคัญกับการ
กรอกขอมูล
-การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรเขาศึกษาในหลักสูตร
พัฒนาชุมชน
- นักศึกษาไมทราบรายละเอียดของเวปไซต

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดพบปะกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424

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
เกณฑ กพ.
าเกณฑ กพ.
กพ.
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 10 คะแนน 1
NA
รอยละ 42.86 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตาม
เกณฑ ..............42.86........ %

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.10.1 รายงานผลสรุปรายไดของบัณฑิต จําแนก
ตามสาขาวิชา

สูตรคํานวณรอยละของบัณฑิตมีเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ
บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด
7
บัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกณฑหรือมากกวา
3
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเปนไปตามเกิน
42.86
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

คน
คน

บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูไดกับ
หลากหลายหนวยงาน
บัณฑิตที่ไดงานทําไมตรงกับคุณวุฒิ
มีหนวยงานที่กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาให
ตรงกับงาน
สัดสวนของบัณฑิตที่จบการศึกษากับตําแหนง
งานที่เปดรับไดจริง
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. หลักสูตรดําเนินงานประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานในทองถิ่น
ไดรับทราบถึงศักยภาพของบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424

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

รอยละ 0.50 คะแนน 3
คะแนน 0
รอยละ 0.62 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 0.50 คะแนน 3
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ผลการดําเนินงาน
- จํานวนนักศึกษารอบ 5 ป และปจจุบันทั้งหมด
...........161..... คน
- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .....1.... คน
- รอยละนักศึกษาที่ไดรับรางวัล .....0.62..........

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.12.1 นายประกิจ อวมเปยม รางวัลเยาวชน
ดีเดนป 2552 ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตในรอบ 5 ป และนักศึกษาปจจุบัน

ปการศึกษา

2547

จํานวน

2548
0

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

อุปสรรค (Threats)

2549
0

2550
0

0

2552
2551 นักศึกษา
ทุกชั้นป
66
95

รวม

บัณฑิตมีกระจายไปตามหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของนายจาง
หนวยงานและหลักสูตรมีโอกาสในการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน
ของบัณฑิตเพื่อเปนขอมูลแกหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ
ใหแกบัณฑิต
ไมมีการจัดระบบการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของนายจางกับ
หลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหตรงกับความตองการของหนวยงาน ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

161

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
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ตารางแสดงรายการรางวัลทุกประเภทที่ไดรับในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศึกษา 2551) ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ป
ผลงานดาน
ชื่อ-สกุลนักศึกษา /บัณฑิต
ปการศึกษาที่
ชื่อรางวัล/
หนวยงานที่ให
บัณฑิตจบ/
ประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษา
เยาวชนดีเดน
นายประกิจ อวมเปยม
2551
เยาวชนดีเดน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย

วัน เดือนป
ที่ไดรับรางวัล
20 กันยายน 2552
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ตัวชี้วัดที่ 2.14 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษานั้น

X 100

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
รอยละ 1 – 59

คะแนน 2
รอยละ 60 – 79

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 30.00 คะแนน 1
NA
รอยละ 28.57 คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา
.............28.57........... %

จุดแข็ง Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.14.1 รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรง
และไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ประจําป 2551
ศิษยเกาและนักศึกษามีศักยภาพ
ทางหลักสูตรไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันที่ดี
ศิษยเกามีบทบาทหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน องคกรชาวบานจํานวนมาก ทําใหมี
โอกาสในการไดรับรางวัล
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดพบปะกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348

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

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 3.50

คาเฉลี่ย 3.00 คะแนน 2
คาเฉลี่ย 2.00 คะแนน 1
คาเฉลี่ย 3.86 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 3.5 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 .................. คน 2.17.1 เอกสารผลการประเมินของคณะ
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม .............. คน
- ผลความพึงพอใจ .............3.86..........
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

หลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมโดยผาน
กระบวนการพัฒนาปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิ
ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ป 2551 มีนักศึกษาจบการศึกษา
-

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําสํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348

ตัวชี้วัดที่ 2.18 : รอยละของอาจารยที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตออาจารยประจํา (มรอ.)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 1 - รอยละ 50
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 51 – รอยละ 74

คะแนน 3
รอยละ 83.33 คะแนน 3
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3 (รอยละรอย)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 75
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร

เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง...4... คน
- จํานวนอาจารยนําเทคโนโลยีไปใชในการเรียน
การสอน .......4.... คน
- รอยละอาจารยนําเทคโนโลยี ฯ ในการเรียนการ
สอน ......4.../.........4.... x 100 = ……100……

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

2.18.1(1)

แผนการสอนในรายวิชาที่ระบุการใช
เทคโนโลยีฯ

2.18.2(1) โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชประกอบการ
สอน

อาจารยมีความรูความสามารถและอยากเรียนรู
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน
อาจารยมีภาระงานมาก
มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่มีในหองเรียนไมเอื้อตอการใชสื่อ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348
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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 20 คะแนน 1
คะแนน 0
รอยละ 25 คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 50 คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ......4....... คน
- จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน .....1...เรื่อง
- รอยละงานวิจัยฯตออาจารย .....1....../.....4.....x
100 = ………25……

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 85

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
2.19.1 รายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทําวิจัย
จุดออน (Weaknesses)
ภาระงานมาก
โอกาส (Opportunities)
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจากภายนอก
พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
อุปสรรค (Threats)
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรพัฒนาหัวขอวิจัย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348
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ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ลําดับ
ชื่องานวิจัย
ที่
1
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ชื่อผูทํางานวิจัย
ผศ.จรูญ คําทิพย

ใชพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนา
ชุมชน

วัน เดือนป ที่สําเร็จ
15 มีนาคม 2553
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1)
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาปที่ 1

ระดับ 6 คะแนน 1
ระดับ 6 คะแนน 1
ระดับ 8 คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 8 คะแนน 3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.1(1) ผลการวิเคราะหแบบสํารวจความตองการ
จําเปนของนักศึกษาป 1
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ผลการดําเนินงาน
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
-เตรียมอุปกรณสําหรับการเรียนรูชุมชน
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
3.1.2(1) แบบบันทึกการขอใชหองประชุม
หลักสูตรฯ

3.1.3(1) โครงการศึกษาดูงานและรายงานผล
การศึกษาดูงาน

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 3.1.4(1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
-จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาในทุกชั้นป
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 3.1.5(1) ภาพบอรดประชาสัมพันธ
ตอนักศึกษาและศิษยเกา
-จัดทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมดาน
การพัฒนาชุมชนบริเวณหนาหองหลักสูตรฯ
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบ
การณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
-จัดโครงการคืนผืนปาเพื่อพอ คืนสารธาร
ใหแม” รวมกับเครือขายปาตนน้ําหวยแมริด
-โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลวัตการ
พัฒนาชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน”
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550
-โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลิกวิกฤติ
พลังงานตามแนวทางพอ”

3.1.6(1) โครงการและรายงานผลโครงการ

41
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

บุคลากรมีความรู ประสบการณ พรอมที่จะใหความรู
ทรัพยากร /งบประมาณนอย
เด็กใหความไววางใจและใหความรวมมือ
ไมมีสถานที่เฉพาะ เชน หองใหคําปรึกษา หองคนควาเฉพาะหลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ทุกป
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

(เบอรโทร)
055-411096*1424
083-9508348

มาตรฐานที่ 4 การวิจยั
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
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอ ไป

คะแนน 3
คะแนน 3
คะแนน 1
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง .....4.... คน
4.3.1 บันทึกขอตกลงโครงการวิจัยฯ
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย .... 844,500 บาท (1)
- รอยละของเงินสนับสนุนตออาจารยประจํา
= …844,500 /…4……. =…2,625…..

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

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป

อาจารยมีค วามรู ความสามารถและศักยภาพในการทํา
วิจัย เพื่อชุมชนอยางแทจริง
ภาระงานมากจนไมมีเวลาทํางานวิจัยเทาที่ควร
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจาก
ภายนอก พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
ในการพัฒนาหัวขอวิจัยขาดผูชํานาญการเฉพาะสาขาจึง
ทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนางานวิจัย

43
1.จัดกิจกรรมสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรพัฒนาหัวขอวิจัย
2.จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใหอาจารยในหลักสูตรพัฒนาหัวขอวิจัย
รวมกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ.จรูญ คําทิพย

(เบอรโทร)
081-533-6686
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ตารางแสดงจํานวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 4.3 และ ตัวชี้วัดที่ 4.6)
ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

ชื่องานวิจัย
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ
หลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ
โครงการวิจัยการลดผลกระทบและ
แกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซากแบบมี
สวนรวมของชุมชนบริเวณพื้นที่
คลองละวาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
รวม

ผูวิจัย
ผศ.จรูญ คําทิพย

ผศ.จรูญ คําทิพย
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลขุนฝาง)
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลไรออย)
อ.วรรณี ทองระยา
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลดารา)
อ.นิศากร สนามเขต
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบลชัย
จุมพล)
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัย)

จํานวนเงินทุนวิจัย
เฉลี่ยตออ.ประจํา
หลักสูตร
10,500

136,000
136,000
136,000
136,000

290,000

844,500

แหลงทุน
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
1 มีนาคม 2551 1 มีนาคม 2552

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54
1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.) : การวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น

มี.ค.52 –
ก.ค. 52
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
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

เลขที่
- จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ......4....... คน
- จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือจดสิทธิบัตร. 0...
เรื่อง
- รอยละงานวิจัยตีพิมพ/จดสิทธิบัตร ตออาจารย
.....0....../.......4..... x 100 = …0……….

คะแนน 3
มากกวา หรือเทากับรอยละ 30

คะแนน 1
คะแนน 0
คะแนน 0
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 1

ผลการดําเนินงาน

X 100

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

อาจารยมีความรู ความสามารถและศักยภาพในการทํา
วิจัยและสรางสรรคผลงาน
ภาระงานมาก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการทําวิจัย โดยหาแหลงทุนจาก
ภายนอก พรอมทั้งใหทุนภายในดวย
ขาดหนวยงานสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัย

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

(รายนาม)
ผศ.จรูญ คําทิพย

(เบอรโทร)
081-533-6686

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ลําดับ

ชื่องานวิจัย/งาน
สรางสรรค

ผูวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ

วัน เดือน
ป ที่
ตีพิมพ

เลมที่

เลข
หนา
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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 3
คะแนน 1
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ...4.... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ....4..... คน
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ตออาจารย
ประจํา = ……4….. / …4…… x 100 =
……100%……..

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.6.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการ
(1)
สร า งเสริ มสุ ข ภาวะเพื่ อ ความอยูดี มี สุ ข
จังหวัดอุตรดิตถ” ระหวางอปท. (4 แหง)
และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
4.6.2
(1)

บั น ทึ ก ข อ ตกลงโครงการวิ จั ย การลด
ผลกระทบและแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก
แบบมีสว นรว มของชุม ชนบริเวณพื้น ที่
คลองละวาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
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SWOT Analysis

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

บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณดานการ
วิจัย
มีภาระงานมาก
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็น
ความตองการของแหลงทุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อขอทุนจากแหลงวิจัย
2. บูรณการการเรียนการสอนโดยการนําเขาสูโครงการ ABC Push โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4.7

(รายนาม)
อาจารยนิศากร สนามเขต

(เบอรโทร)
086-705-9596

: รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

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

คะแนน 2
รอยละ 20 – รอยละ 29

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 50 คะแนน 3
รอยละ 100 คะแนน 3
รอยละ 125 คะแนน 3
บรรลุ
รอยละ 100 คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนอาจารยปฏิบัติงานจริง ....4... คน
4.7.1 (1) บันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการ
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน ....4... คน
สร างเสริม สุข ภาวะเพื่ อความอยูดี มีสุ ข
- รอยละของจํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอ
จังหวัดอุตรดิตถ” ระหวางอปท. (4 แหง)
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด ตออาจารยประจํา = …5. /
และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
4 x 100 = …125 %…..
4.7.2 (1) บั น ทึ ก ข อ ตกลงโครงการวิ จั ย การลด
ผลกระทบและแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว ม
ซ้ําซากแบบมีสวนรวมของชุมชนบริเวณ
พื้นที่คลองละวาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณดาน
การวิจัย
มีภาระงานมาก
มีแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย
มีชุมชนภาคีเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
ขอจํากัดของสาขาวิชาซึ่งทําใหไมสอดคลองกับประเด็น
ความตองการของแหลงทุน

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นจากแหลงวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. ใหนักศึกษาคนหาประเด็นวิจัยจากปญหาและความตองการของทองถิ่นเพื่อนํามาพัฒนาเปน
โจทยวิจัย
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
ผศ.จรูญ คําทิพย
อาจารยนิศากร สนามเขต

ตารางแสดงรายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย

1.

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ

2.

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ

3.

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ

4.

โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อ
ความอยูดีมีสุขจังหวัดอุตรดิตถ

5.

โครงการวิจัยการลดผลกระทบ
และแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก
แบบมีสวนรวมของชุมชนบริเวณ
พื้นที่คลองละวาน อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ

ผูวิจัย

ผศ.จรูญ คําทิพย
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบล
ขุนฝาง)
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบล
ไรออย)
อ.วรรณี ทองระยา
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบล
ดารา)
อ.นิศากร สนามเขต
(หัวหนาโครงการวิจัยตําบล
ชัยจุมพล)
อ.ประพันธ แจงเอี่ยม
(หัวหนาโครงการวิจัย)

(เบอรโทร)

081-533-6686
086-705-9596

งานวิจัย
เพื่อทองถิ่น
, 


ระยะเวลา
ดําเนินการ



1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54



1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54



1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54



มี.ค.52 –
ก.ค. 52

1 ธ.ค. 51 –
1 ธ.ค. 54
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มาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนด
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก มากกวาหรือเทากับ 2 ดาน
และมีการนําศิลปวัฒนธรรมหรือ ภูมิปญญาไทยออกเผยแพรในระดับสากล อยางนอย 1 โครงการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

คะแนน 3
คะแนน 0
คะแนน 3
ไมบรรลุเปาหมาย
คะแนน3

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนปฏิบัติได 6.3.1(1) บันทึกการประชุม
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และมีแผนงานรองรับ
-มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนงาน
-แผนปฏิบัติการการทํานุบํารุง
6.3.1(2) แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป 6.3.2(1) แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุง
นประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มี
ศิลปวัฒนธรรม
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
6.3.2(2) โครงการและกําหนดการดําเนินงานพรอม
-โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 4
รายงานการดําเนินโครงการ
-โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 5
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ
-กิจกรรมสอดแทรกเรื่องของ วัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา เขามาเกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแก
นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน

6.3.3(1) รายงานการดําเนินโครงการและภาพ
กิจกรรม

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
4.
มีก ารสง เสริมการดํา เนิน งานดา น 6.3.4(1) โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ วที เ ป ด
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
ศักยภาพแหลงเรียนรูชุมชนแบบบูรณาการ
นานาชาติ อาทิ การจัด ทําฐานขอมูลดาน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ
รวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน ต.ชัย
และวัฒ นธรรม การจัดกิจ กรรม ประชุม
จุมพล โดยเกี่ยวของกับพันธกิจอื่นๆ ดังนี้
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
1) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
การ และ2) เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาวะชุมชนชัยจุมพล
5. มีก ารกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒ นธรรม โดยผู เชี่ยวชาญ และมี ผล
งา นเป น ที่ ย อม รั บใ น ระ ดั บช า ติ ห รื อ
นานาชาติ

54
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของ
หลักสูตรใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
กับหนวยงานภายนอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)

(เบอรโทร)

อาจารยวรรณี ทองระยา

086-2027515

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

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 1% ของ
งบดําเนินการ
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 3
คะแนน 0
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน
- งบดําเนินการปงบ 2552 ...95,000.... บาท
- คาใชจายศิลปวัฒนธรรม ..... 102,000..... บาท
- รอยละคาใชจายศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
= …102,000.../… 95,000. x 100 = 107.36

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
6.4.1(1) โครงการและแผนปฏิบัติการ
6.4.1(2) แผนงบประมาณ 2551

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอม
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของ
หลักสูตรใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่
หลากหลาย
หนวยงานภายนอกไมมีชองทางในการสื่อสาร
กับหลักสูตร
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยวรรณี ทองระยา

(เบอรโทร)
086-2027515
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551 (ตัวชี้วัดที่ 6.4 และ ตัวชี้วัดที่ 6.6)
ลําดับ

โครงการ

1

โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม ครั้ง 4

2
3.
4

โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม ครั้ง 5
โครงการสืบสานประเพณีรับนองนักศึกษาใหม
โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนแมบทชุมชน บนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน 2552
โครงการสัมมนาวิชาการเครือขายคณาจารย นิสิตนักศึกษา
พัฒนาชุมชนและสังคมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 10 “พลัง
ทองถิ่นกับการขับเคลื่อนงานพัฒนา”
โครงการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการการเรียนรู

5

6
7

8

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเวทีเปดศักยภาพแหลงเรียนรู
ชุมชนแบบบูรณาการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญรวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน ต.ชัยจุมพล
รวม

วันที่จัด

คาใชจาย

21–23 ส.ค.
52
12-14 ก.พ. 53
27 มิ.ย. 52
มิถุนายน 52

21,000

จํานวน
เปาหมาย
(นักศึกษา)
80

10,000
8,000
50,000

5-7 ก.พ. 53

24 - 29
มกราคม 53
13 มีนาคม 53

จํานวน รอยละของ
ผูเขารวม นักศึกษาที่

ผูรับผิดชอบ

เขารวม

80

100

100
60
100

110
70
100

110
116.6
100

10,000

25

29

116

-

36

36

100

3,000

40

31

77.5

102,000

541

456

84.3

หลักสูตร
สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน

อ.วรรณี
ทองระยา
อ.นิศากร
สนามเขต
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปการศึกษานั้น
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น

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

คะแนน 2
รอยละ 15 – รอยละ 29

X
100

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 3
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 3

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ....7....โครงการ 6.5.1(1) โครงการ และแผนกิจกรรม ภาพกิจกรรม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ...7..โครงการ
- รอยละโครงการ/กิจกรรมศิลปฯตอกิจกรรม
นักศึกษา = .....7......./....7.... x 100 = ……100…..
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอม
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของ
หลักสูตรใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่
หลากหลาย
หนวยงานภานนอกไมมีชองทางในการสื่อสาร
กับหลักสูตร

โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยวรรณี ทองระยา

(เบอรโทร)
086-2027515
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ตารางแสดงรายการโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
ลําดับ
1
2
3
4

5
6
7

โครงการ/กิจกรรม

วันที่จัด

โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม
21–23 ส.ค. 52
ครั้ง 4
โครงการ คืนผืนปาเพื่อพอ คืนสายธารใหแม
12-14 ก.พ. 53
ครั้ง 5
โครงการสืบสานประเพณีรับนองนักศึกษาใหม
27 มิ.ย. 52
โครงการสัมมนาวิชาการเครือขายคณาจารย
นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 “พลังทองถิ่นกับการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนา”
โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนแมบทชุมชน บน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 9 มิถุนายน 2552
โครงการศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการการเรียนรู
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเวทีเปดศักยภาพ
แหลงเรียนรูชุมชนแบบบูรณาการการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ชุมชน ต.ชัยจุมพล

เปนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เปน
ไมเปน

/
/

5-7 ก.พ. 53

/
/

มิถุนายน 52

/

24-29 มกราคม
53
13 มีนาคม 53

/
/

ตัวชี้วัดที่ 6.6 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลป และวัฒนธรรม
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของรอยละของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ในแตละโครงการที่มีขึ้นในปนั้น
จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่มีขึ้นสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ ในปนั้น
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เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1
รอยละ 1 – รอยละ 80
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
รอยละ 81 – รอยละ 99

คะแนน 3
รอยละ 100

คะแนน 2
คะแนน 1
คะแนน 1
บรรลุเปาหมาย
คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปฯ ....7...โครงการ 6.6.1(1) โครงการ และแผนกิจกรรม ภาพกิจกรรม
- รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ....100...
- รอยละนักศึกษา/จํานวนโครงการ
= ……7…/ …7……. 100= …100

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

อาจารยและนักศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการอนุ
รักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
และหลักสูตรไมไดประชาสัมพันธศักยภาพของหลักสูตร
ใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบ
มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
หนวยงานภายนอกไมมีชองทางในการสื่อสารกับหลักสูตร
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โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายนอก
ผูกํากับดูแล
ผูรายงาน/เก็บขอมูล หลักฐาน

(รายนาม)
อาจารยวรรณี ทองระยา

(เบอรโทร)
086-2027515
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บทที่ 3
สวนสรุป
ตารางสรุปการประเมินตนเองของหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มาตรฐานที่

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

บรรลุ / ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

1



ระดับ 6 คะแนน 2

3



คะแนน 3

3



ระดับ 7 คะแนน 3

2



คะแนน 3

0

-

คะแนน 1

รอยละ16.67

1

-

คะแนน 2

คะแนน 1
คะแนน 1

-

1

-

-

1

-

คะแนน 1
คะแนน 1

คะแนน 3

-

3



คะแนน 3

-

1

-

คะแนน 1

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

มาตรฐานที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.2

ระดับ 6 คะแนน 2 ระดับ 2
3
คะแนน 1

2.00

เฉลี่ยมาตรฐานที่
1
มาตรฐานที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 2.9
ตัวชี้วัดที่ 2.10

ระดับ 7 คะแนน 3 ระดับ 7
ระดับ 5 คะแนน 3 ระดับ 4
-

ตัวชี้วัดที่ 2.11
ตัวชี้วัดที่ 2.12
ตัวชี้วัดที่ 2.14

คะแนน 1

ตัวชี้วัดที่ 2.17

3

คะแนน 1

ตัวชี้วัดที่ 2.18

คะแนน 3

รอยละ 83.33

3



คะแนน 3

ตัวชี้วัดที่ 2.19

คะแนน 1

รอยละ 16.67

1



คะแนน 1

เฉลี่ยมาตรฐานที่
2
มาตรฐานที่ 3

1.90
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มาตรฐานที่

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

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

3

คะแนน 1

-

คะแนน 3

1

คะแนน 3

-

คะแนน 3

-

คะแนน 3

-

คะแนน 3

3

คะแนน 2

1

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง
3
3.00

บรรลุ / ไม
บรรลุ

เปาหมายป
ตอไป

1
3
3
2.33



3
3
3
1
2.50



คะแนน 3



คะแนน 3



คะแนน 2

2.15

คะแนน 3
คะแนน 1



คะแนน 3
คะแนน 3



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

ผลการประเมิน

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

1.00
2.50
3.00
2.25
ดี

3.00
1.67
3.00
2.50
2.17
ดี

2.00
1.90
3.00
2.33
2.50
2.15

พอใช
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ
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คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
หลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน

1. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย ลงชื่อ……………………………………… (ลายเซ็น)
2. อาจารยวรรณี ทองระยา
ลงชื่อ ………………………………………(ลายเซ็น)
3. อาจารยนิศากร สนามเขต
ลงชื่อ……………………………………… (ลายเซ็น)
.
.

ลงชื่อ……………………………………
(อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม)
ผูประสานงานหลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ……………………………………
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

