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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชา นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

คณะกรรมการประเมิน
5.00

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

4.80
5.00
3.02
5.00
5.00
4.36

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 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
ภาควิชานวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น หลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว และ หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554
มีอาจารย์ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจานวน 18 คน เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานจริง จานวน 18 คน เป็นอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 15 คน วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน - คน อาจารย์ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน - คน ดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ - คน ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน - คน มี
นักศึกษารวมทุกชั้นปี จานวน 148 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 148 คน ภาคปกติ จานวน 148
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 ภาควิชานวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 14
ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ ดี
โดยมีผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 อยู่ในระดับ ดีมาก
และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.02 อยู่ในระดับ พอใช้
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก

จุดแข็ง
1. การสร้างทีมงาน
2. ภาควิชามีการกาหนดชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการวิจัยชัดเจนแล้วจึงทางานวิจัยตาม
ความสามารถของอาจารย์แต่ละท่านในภาควิชา ทาให้งานวิจัยได้นาไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การเตรียมการระบบ TQF
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชาที่สามารถนาไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ (ถ้ามี)
1. การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน มีความโดดเด่นชัดเจน
ข้อเสนอแนะการจัดทารายงานประเมินตนเอง
- ควรเขียนรายงานประเมินตนเองโดยละเอียด ตามลาดับขั้นตอนที่ได้ดาเนินการในแต่ละเกณฑ์
ประเมิน เช่น
ตัวบ่งชี้ 2.1 เกณฑ์ประเมินข้อที่ 1 ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
หากมีการใช้ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย สามารถอ้างหลักฐานในระดับมหาวิทยาลัยได้ คือ
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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 นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ประเมิน 30 พฤษภาคม 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
นางสาวพัชราภรณ์ ชูสุทธิ์

ตาแหน่ง
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชา นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น (มรอ.)
ผลการดาเนินงาน
หน่วย

กก

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น

เรื่อง

7

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

คน

18

ร้อยละงานวิจัยเพือ่ ท้องถิ่น ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

ค่าคะแนนเต็ม 5

38.9
30

ผลคะแนนหน่วยงาน

6.48

เป้าหมายของหน่วยงาน

ผลการดาเนินการ

ร้อยละ 13

ร้อยละ 38.89

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น
ลาดับ
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

การศึกษาประเพณีและความเชื่อของ
ชุมชนรอบ บึงกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง
2 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
รอบ บึงกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง
3 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ
โบราณคดีพื้นที่ ทุ่งกะโล่
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
4 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ต.ไร่อ้อย
5 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ต.ในเมือง
ลาดับ
งานวิจัย
6

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ต.ชัยชุมพล

อ.เยาวเรศ แตงจวง

วันเดือนปี
ที่แล้วเสร็จ
2555

อ.พุทธินันทน์ บุญเรือง

2555

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

2555

อ. จ่าเอกวุฒิพงศ์ น้อยหัวหาด
อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล
อ. มณฑณ ศรีสุข

2555

ผู้วิจัย
อ.เยาวเรศ แตงจวง
ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

2555
วันเดือนปี
ที่แล้วเสร็จ
2555

5

7

คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล:
กรณีศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :

อ. เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช
อ.กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์
อ.สาเนียง วรรณทอง

2555

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

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 :

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ. 2.7)

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

4 ข้อ

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

4 ข้อ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-4

4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 :

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)

ผลการดาเนินงาน

กรรมการ

จานวนบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2553

3

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

3

จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา

3

จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ

0

ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

100.00
100.00

ร ้อยละบัณฑิตมีงานทา

ค่าคะแนน 5

100

ผลคะแนน

5.00

เป้าหมายของหน่วยงาน

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 100

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

7 ข้อ

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)
ผลการดาเนินงาน

7 ข้อ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-7

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

7

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (สกอ. 4.3)

ผลการดาเนินงาน

หน่วย

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ภายในและภายนอก

บาท

จานวนอาจารย์ประจาปฏิบตั งิ านจริง

คน

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั /อาจารย์

บาท/คน

ค่าคะแนนเต็ม 5 (ใส่คา่ คะแนน 5 ตามกลุ่มสาขาของภาควิชา)
ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

25,000

ผลการดาเนินการ
29,293.9

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

คะแนน
5

ตอ

กก

639000

527290

17

18

37588.24

29293.89

25000

25000

5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.4.3)
ลาดับ

1

2
3
4

5
ลาดับ

6

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โครงการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนไร่อ้อย อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
โครงการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนตาบลในเมือง อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล:กรณีศึกษาใน
เขต อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเพณีอัฐมีบูชา
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมพู
อ.เยาวเรศ แตงจวง
อ.กนิกนันท์ สิงห์สานิตย์
อ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช
อ.จ่าเอกวุฒิพงษ์ น้อยหัว
หาด
อ.ดวงพร บี่หัตกิจกุล
อ.มณฑณ ศรีสุข

วัน เดือน ปี
แหล่งทุน
ทีล่ งนามรับทุน
(1 ธ.ค. 51 สานักงานสร้างเสริมสุข
– 1 พ.ย. 54) ภาวะ

จานวนเงินสนับสนุน เอกสารหลักฐาน

81,600

1

40,800

2

244,800

3

(408,000/3*60%)
(1 ธ.ค. 51
– 1 พ.ย. 54)
(1 ธ.ค. 51
– 1 พ.ย. 54)

สานักงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ
(408,000/3*30%)
สานักงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ(408,000*60%)

อ.สาเนียง วรรณทอง

19 ม.ค. 54

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฯ

27,000

4

อ.พุทธินันทน์ บุญเรือง

ส.ค 2554

ทุนวิจัยคณะมนุษย์ฯ

25,000

5

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างกระบวนการคิด นายจาตุรันต์ จริยารัตนกูล
อย่างมีเหตุผลของนักศึกษาในรายวิชา
และนางสาวเอกฤทัย ฉัตร

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

ส.ค 2554

แหล่งทุน

ทุนวิจัยคณะมนุษย์ฯ

จานวนเงินสนับสนุน เอกสารหลักฐาน

3500

6

9

7

2001113 องค์ประกอบศิลป์ และรายวิชา
1500104 ความจริงของชีวิตโดยการใช้
ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนการสอน
การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยด้าน
การศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชัยเดช
นายภีรวัฒน์ นนทะโชติ

24 มี.ค 2554 ทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบัน มสธ.

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

104,990
527,690

10

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)

ผลการดาเนินงาน

ตอ

ค่าถ่วงน้าหนักงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ตพี ิมพ์ ฯรวม

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละค่าถ่วงนาหนักรวมงานวิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่ /อาจารย์
ค่าคะแนนเต็ม 5 (ใส่คา่ คะแนน 5 ตามกลุ่มสาขาของภาควิชา)

ผลคะแนนของหน่วยงาน
เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 4.17

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 2.08

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ :-

คะแนน
2.08

กก
0.25

0.75

18

18

1

10

10

10

0.5

2.08

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)
ลาดับ

ชื่อบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

1.

แบบจาลองพลวัตการเป็นองค์การ
อัจฉริยะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2

แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
มรดกโลกเมืองหลวงพระบางสู่เมือง
สุโขทัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
การจัดการเรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ์ โดย
ใช้ประเด็นทางสังคมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3

ชื่อผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย

อ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

อ.มณฑณ ศรีสุข

อ.เยาวเรศ แตงจวง

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

วารสารสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2

วัน เดือน ปี
ที่ตีพิมพ์

ก.ค – ธ.ค.
2554

เลขหน้า

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.25

การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
29 ก.พ. 2554
ด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 2

0.25

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 6
ฉบับที่ 13

0.25

รวมค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ม.ค. – มิ.ย.
2554

0.75
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
:
ผลการดาเนินงาน

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
ตอ.

กก.

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละจานวนงานวิจัย ฯที่นาไปใช้ประโยชน์/อาจารย์
ค่าคะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 8

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 22.22

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

4

4

18

18

22.22

22.22

20

20

5.55

5.55

คะแนน
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5

:

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)

ลาดับ

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน

วันเดือนปีที่
แล้วเสร็จ

การใช้ประโยชน์

หน่วยงาน/บุคคลทีใ่ ช้
ประโยชน์

วันเดือนปีที่ใช้
ประโยชน์

1

รายงานการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนนทบุรี

ดร. ภีรวัฒน์ นนทโชติ

2550

ใช้ในการบริหารจัดการ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนแสนตอ

อบต.ป่าเซ่า

10 มี.ค. 2554

2

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ดร. ภีรวัฒน์ นนทโชติ

2550

อบต.ป่าเซ่า

12 ต.ค. 2554

3

รายงานการวิจัย เรื่อง ทัณฑถานเปิด
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดร. ภีรวัฒน์ นนทโชติ

2552

- นาไปบูรณาการการเรียน
การสอนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน
- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนากระบวนการ
วางแผนพัฒนาชุมชนของ
อบต.ป่าเซ่า
- เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนากระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ป่าเซ่า

10 เม.ย. 2554

ลาดับ

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน

วันเดือนปีที่
แล้วเสร็จ

การใช้ประโยชน์

หน่วยงาน/บุคคลที่ใช้
ประโยชน์

วันเดือนปีที่ใช้
ประโยชน์

4

รายงานการวิจัย เรื่อง บูรณาการ
คุณธรรมในการเรียนวิชาความจริงของ

อ.สาเนียง วรรณทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

2 เม.ย. 2554

การเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา

14

ชีวิต รหัส 1500104 เพื่อพัฒนา
ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

15

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
:
ผลการดาเนินงาน

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
ตอ.

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ/อาจารย์
ค่าคะแนนเต็ม 5

ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 2

ผลการดาเนินการ
0

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

กก.
3

0

18

18

16.66

0

10

10

8.33

0

คะแนน
0

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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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 คะแนน

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 คะแนน

กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 คะแนน

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2554 แยกตามตัวบ่งชี้

ภาควิชา นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน
(กก)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.4
ร้อยละ 12
ร้อยละ 38.89
ร้อยละ 38.89
ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
5 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน (กก)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

5

บรรลุ

5
5 ข้อ

5

บรรลุ

2.6

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

5

บรรลุ

2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

บรรลุ

2.8

4 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

4

บรรลุ

ร้อยละ 100

5

บรรลุ

2.9
ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
7 ข้อ
7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.3
25,000 บาท/คน
29,293 บาท/คน
4.4
4.5
4.6

ร้อยละ 4.17
ร้อยละ 2.08
ร้อยละ 8
ร้อยละ 22.22
ร้อยละ 2
ร้อยละ 9
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1
5 ข้อ
5 ข้อ
5.2
5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1
5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองค์ประกอบ

สรุปผลการดาเนินงานแยกตามองค์ประกอบ

4.80
7 ข้อ

5
5

บรรลุ

29,293 บาท/
คน
ร้อยละ 2.08
ร้อยละ 22.22
ร้อยละ 9

5

บรรลุ

2.08
5
0
3.02

ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5 ข้อ
5 ข้อ

5
5
5

บรรลุ
บรรลุ

5 ข้อ

5
5
4.36

บรรลุ
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องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

ปัจจัยนาเข้า
5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ย
กระบวนการ ผลผลิต
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.50
2.36
3.51

รวม
5.00
4.80
5.00
3.02
5.00
5.00
4.36

