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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

คณะกรรมการประเมิน
1.28

2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

5.00
5.00
1.31
5.00
5.00
3.68

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีผลการดาเนินงานคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.51
4.51 – 5.00

หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
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บทสรุปผู้บริหาร
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา
2554 มีอาจารย์ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจานวน 13 คน เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานจริง จานวน 11 คน เป็นอาจารย์ที่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน - คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 11 คน วุฒิ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน 2 คน อาจารย์ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน - คน ดารง
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ 1 คน ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ - คน มีบุคลากรสายสนับสนุ น
จานวน - คน มีนักศึกษารวมทุกชั้นปี จานวน 142 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 142 คน ภาค
ปกติ จานวน 142 คน ภาคพิเศษ จานวน - คน นักศึกษาปริญญาโท จานวน - คน ภาคปกติ จานวน คน ภาคพิเศษ จานวน - คน นักศึกษาปริญญาเอก จานวน - คน ภาคปกติ จานวน - คน ภาคพิเศษ
จานวน - คน
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2554 ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินเฉลี่ย
รวม 14 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับ ดี
โดยมีผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
คะแนนเฉลี่ยรวม 1.28 อยู่ในระดับ ดีมาก
และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวม 1.31 อยู่ในระดับ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
2. รูปแบบการเขียนแผน/โครงการ ยังไม่มีการระบุตัวบ่งชี้ความสาเร็จชัดเจน ควรมีการทบทวนสร้าง
ความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดของ มรอ. เฉพาะระดับภาควิชา/คณะ ควรจัดทาแผนให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. ปรับการเขียนการดาเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินการบูรณาการไม่ชัดเจน ควรอธิบายตั้งแต่
เรื่องประเมินบูรณาการ กระบวนการ ลาดับการบูรณาการ

ข้อเสนอแนะการจัดทารายงานประเมินตนเอง
- ควรเขียนรายงานประเมินตนเองโดยละเอียด ตามลาดับขั้นตอนที่ได้ดาเนินการในแต่ละเกณฑ์
ประเมิน เช่น
ตัวบ่งชี้ 2.1 เกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
หากมีการใช้ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย สามารถอ้างหลักฐานในระดับมหาวิทยาลัยได้ คือ

3

มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร ออกเป็นประกาศแจ้งให้กับทุก
คณะทราบ ทางคณะได้มีการจัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์และหลักสูตรทราบในการประชุมอาจารย์
ครั้งที่ ......... วันที่ ............... และภาควิชาได้มีการแจ้งกับหลักสูตรพร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตรให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทราบเป็นแนวทางในการดาเนินการเปิด
และปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ภาควิชา.....ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จานวน
....หลักสูตร คือ ...................
หลักฐาน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเปิดและปรับปรุงหลักสูตร ลงวันที่ ……..
1. รายงานการประชุมอาจารย์ คณะ... วันที่...
2. เอกสารการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร .............
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ประเมิน 7 มิถุนายน 2555
ลาดับ
รายชื่อ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
3
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4
5
6
7

กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเพ็ชรณริน อารยะกิตติรัตน์
นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท
นางบุญสิตา สาราญรื่น
นางสาวอิศรา ยังเย็น

ตาแหน่ง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554
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ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น (มรอ.)
ผลการดาเนินงาน
หน่วย

กก

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น

เรื่อง

1

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

คน

13

ร้อยละงานวิจัยเพือ่ ท้องถิ่น ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

ค่าคะแนนเต็ม 5

30

ผลคะแนนหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 10

7.69
1.28

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 7.69

คะแนน
1.28

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น
ลาดับ
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

วันเดือนปี
ที่แล้วเสร็จ

การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข ผศ.จรูญ คาทิพย์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ขุน ผศ.ดร.กิง่ ดาว จินดาเวทิน
ฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผศ.ศศิพร สุดใจ
อาจารย์สุริยา คากุนะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :

ธันวาคม 2554

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 :

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)

เป้าหมายของหน่วยงาน

7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-7

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 :

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.
2.7)

เป้าหมายของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ด ให้ กั บ
นักศึกษา (สกอ. 2.8)
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)
ผลการดาเนินงาน
กรรมการ
จานวนบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2553

11

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

11

จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา

11

จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ

0

ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

100
100

ร ้อยละบัณฑิตมีงานทา

ค่าคะแนน 5

100

ผลคะแนน

5

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 85

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 100

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)

เป้าหมายของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ

7 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-7

7 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (สกอ. 4.3)

ผลการดาเนินงาน

หน่วย

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ภายในและภายนอก

บาท

จานวนอาจารย์ประจาปฏิบตั งิ านจริง

คน

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั /อาจารย์

กก
77600
11

บาท/คน

ค่าคะแนนเต็ม 5 (ใส่คา่ คะแนน 5 ตามกลุ่มสาขาของภาควิชา)

25000

ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

7000 บาท/คน

7054.55
1.41

ผลการดาเนินการ

คะแนน

7054.55

1.41

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.4.3)
ลาดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

1

โลกทัศน์ของชาวลับแลที่ปรากฏจาก
หนังสือประวัติเมืองลับแล
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน
สะกดคาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาชาว
ต่างประเทศที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความสามารถการอ่านทักษะต่างๆ ของ
นักศึกษาวิชาการอ่านและเขียนร้อยแก้ว

อาจารย์สุริยา คากุนะ

5

การสร้างแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทย
สาหรับนักศึกษาจีนรายวิชาภาษาศาสตร์
เบื้องต้น

ลาดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

2

3
4

6

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

แหล่งทุน

จานวนเงิน
สนับสนุน

18 สิงหาคม
2554
18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

15,000

สัญญาทุนวิจัย

7,000

สัญญาทุนวิจัย

อาจารย์ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

สัญญาทุนวิจัย

อาจารย์วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

สัญญาทุนวิจัย

อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

สัญญาทุนวิจัย

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

แหล่งทุน

จานวนเงิน
สนับสนุน

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

อาจารย์สุริยา คากุนะ

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนมาตรา อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร
ตัวสะกดของนักศึกษาจีนที่เรียนเอกวิชา

เอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐาน

สัญญาทุนวิจัย

8

7
8

9

ภาษาไทยชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
การสร้างชุดฝึกการเขียนสะกดคา
ภาษาไทย สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยกากรนาตนเองใน
รายวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม
การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.
ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

อาจารย์พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตต
ชน

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

สัญญาทุนวิจัย

อาจารย์วาริด เจริญราษฏร์

18 สิงหาคม
2554

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

7,000

สัญญาทุนวิจัย

ผศ.จรูญ คาทิพย์
สานักงานกองทุน
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน
2552
สนับสนุนการสร้างเสริม
ผศ.ศศิพร สุดใจ
สุขภาวะ
อาจารย์สุริยา คากุนะ
รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

13,600

สัญญาทุนวิจัย

77,600

9

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)

ผลการดาเนินงาน

กก
0

ค่าถ่วงน้าหนักงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ตพี ิมพ์ ฯรวม

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

13

ร้อยละค่าถ่วงนาหนักรวมงานวิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่/อาจารย์

0

ค่าคะแนนเต็ม 5 (ใส่คา่ คะแนน 5 ตามกลุ่มสาขาของภาควิชา)

ผลคะแนนของหน่วยงาน
เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 5

10

0

ผลการดาเนินการ
0

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ :.-

คะแนน
0

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

10

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)
ลาดับ

ชื่อบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย

-

-

-

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

รวมค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

วัน เดือน ปี
ที่ตีพิมพ์

เลขหน้า

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

-

-

-

11

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
:
ผลการดาเนินงาน

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
กก.

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

2

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

13

ร้อยละจานวนงานวิจัย ฯที่นาไปใช้ประโยชน์/อาจารย์

15.38

ค่าคะแนนเต็ม 5

20

ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 10

ผลการดาเนินการ
15.38

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

3.845

คะแนน
3.84

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ลาดับ
1

2

:

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์
การสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่
ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์

ความคิดเห็นของนักศึกษาชาว
ต่างประเทศที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน

วันเดือนปีที่
การใช้ประโยชน์
แล้วเสร็จ
ผศ.จรูญ คาทิพย์
ธันวาคม เป็นนโยบายขององค์การ
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน
2554
บริหารส่วนตาบลขุนฝาง
ผศ.ศศิพร สุดใจ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาจารย์สุริยา คากุนะ
ของคนสามวัยตลอดจน
การยกระดับแหล่งเรียนรู้
ให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้ง 4
ระบบ ทั้งนี้อบต.ได้
สนับสนุนงบประมาณอีก
ส่วนหนึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม
อาจารย์ปาริชาต กัณฑา
2554
นาคาที่นักศึกษาต่างชาติ
ทรัพย์
มักสะกดผิดมาทดสอบ
ความรู้เบื้องต้นของ
นักเรียน

หน่วยงาน/บุคคลที่ใช้
ประโยชน์
นายศรายุทธ ธิอ่อน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนฝาง

วันเดือนปีที่ใช้
ประโยชน์
1 ตุลาคม 2554

นางพิมพ์พรรณ น้อย
หัวหาด
ผู้จัดการโรงเรียน
อภิญญา เอ็ดดูเคชั่น

1 พฤศจิกายน
2554

13

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.6
:
ผลการดาเนินงาน

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
กก.
0

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

13

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ/อาจารย์

0

ค่าคะแนนเต็ม 5

10

ผลคะแนนของหน่วยงาน

0

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 10

ผลการดาเนินการ
0

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

คะแนน
0

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

14

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6

:

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)

ลาดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

-

-

เจ้าของผลงาน

รวมค่าน้าหนักคะแนน

ปีที่แล้วเสร็จ

-

วัน เดือน ปีที่ได้รับ สานักพิมพ์/หน่วยงานที่
การรับรอง/ได้รับการ
รับรอง/วารสาร
ตีพิมพ์/ไดรับ
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

-

ค่าน้าหนัก

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน
5 ข้อ

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้
1-5

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

เป้าหมายของหน่วยงาน
5 ข้อ

กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้
1-5

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน
5 ข้อ

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้
1-5

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ :

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2554 แยกตามตัวบ่งชี้

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ข้อที่ได้
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.4
ร้อยละ 10
ร้อยละ 7.69
ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
2.6
7 ข้อ
1-7
7 ข้อ
2.7
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
2.8
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
2.9
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100-

คะแนน

บรรลุ/ไม่บรรลุ

1.28
1.28

ไม่บรรลุ

5
5
5
5
5

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
7 ข้อ
1-7
7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.3
7000 บาท/คน
7054.55 บาท/คน
4.4
ร้อยละ 5
0
4.5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 15.38
4.6
ร้อยละ 10
0
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
5.2
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1
5 ข้อ
1-5
5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองค์ประกอบ

5.00
5
5

บรรลุ

1.41
0
3.84
0
1.31

บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

5
5
5.00

บรรลุ
บรรลุ

5
5.00
3.68

บรรลุ
5

สรุปองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
องค์ประกอบที่

จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
-

กระบวนการ
-

ผลผลิต
1.28

รวม
1.28

ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

2. การเรียนการสอน

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
4. การวิจัย

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

1.41

-

1.28

1.31

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

-

5.00

-

5.00

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก

6. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

1.41

5.00

2.52

3.68

ดี

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ

ผลการประเมิน

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ดีมาก

พอใช้
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