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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ

คณะกรรมการประเมิน
1.11

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

4.59
5.00
1.68
5.00
5.00
3.63

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา ภาษาตะวันตก 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
ภาควิชาภาษาตะวัน ตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา
2554 มีอาจารย์ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจานวน 17 คน เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานจริง จานวน 14 คน เป็นอาจารย์ที่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 13 คน วุฒิ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน 1 คน อาจารย์ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน - คน ดารง
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ - คน ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ 3 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน - คน มีนักศึกษารวมทุกชั้นปี จานวน 113 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 113 คน ภาค
ปกติ จานวน 113 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 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม
14 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับ ดี
โดยมีผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
คะแนนเฉลี่ยรวม 1.11 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
และแผนการดาเนินการ
เร่งด่วน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.59 อยูใ่ นระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ยรวม 1.68 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
2. งานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชามีน้อย ทั้งงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทุนวิจัย งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
อาจารย์มี ภาระกิจการสอนมาก ดังนั้น งานวิจัยที่จะดาเนินการควรเป็นงานวิจัยที่สามารถดาเนินการ 1 เรื่อง
แล้วได้ภารกิจหลายด้าน คือบูรณาการทางการเรียนการสอน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ
3. งานวิจัยอาจเน้นตามความถนัดของอาจารย์ในภาควิชา คือ ภาษา โดยอาจเป็นงานวิจัยการทา
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน คู่มือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอบรม เช่น คู่มือการช็
อปปิ้ง เดินทางประกอบการบริการวิชาการ อบรมให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น
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 .............
.
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา 2554

ภาควิชา ภาษาตะวันตก 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

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

ตอ

กก

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นหรือท้องถิ่น

เรื่อง

1

1

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด

คน

15

15

ร้อยละงานวิจัยเพือ่ ท้องถิ่น ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

6.67

6.67

30

30

1.11

1.11

ค่าคะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 3

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 6.67

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

คะแนน
1.11

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น
ลาดับ
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

วันเดือนปี
ที่แล้วเสร็จ
20 เม.ย. 52 - 20 เม.ย.
54

การวิจัยพื้นที่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (งานวิจัย (40%)
ร่วม)
จ่าเอกวุฒพิ งศ์ น้อยหัวหาด
(15%)
อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกุล
(15%)
อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า
(15%)*
อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า
(15%)*

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :

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

6 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-6

4

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 :

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.
2.7)

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ -

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

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

เป้าหมายของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

5 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

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

24

24

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

24

24

จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา

19

19

จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ

0

0

100

100

79.17

79.17

ค่าคะแนน 5

100

100

ผลคะแนน

3.96

3.96

ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
ร ้อยละบัณฑิตมีงานทา

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 79.17

คะแนน
3.96

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

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

3

ผลการดาเนินการ
8632.16

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : -

คะแนน
1.73

ตอ

กก

103586

103586

12

12

8632.17

8632.17

25000

25000

1.73

1.73

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.4.3)
ลาดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

จานวนเงินสนับสนุน เอกสารหลักฐาน

1

การวิจัยพื้นที่เพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(งานวิจัยร่วม)

2

การศึกษาปัญหาของการวิเคราะห์
บทความภาษาอังกฤษตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาการ

อาจารย์อุบลรัตน์ พูลทรัพย์

สิงหาคม 2554

คณะฯ

40,800
ข้อตกลงดาเนินงาน
(หมายเหตุ
สร้างเสริมสุขภาพ
ระยะเวลา
โครงการเสริมสร้างสุข
โครงการ 3 ปี มี ภาวะเพื่อความอยู่ดีมี
อาจารย์
สุขของชุมชนโดย
ภาษาอังกฤษร่วม
องค์กรท้องถิ่น
ในโครงการ 2 ท่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
ท่านละ 15% คิด
เป็น 20,400 บาท
ต่อท่าน ต่อ
ปีงบประมาณ รวม
40,800 บาท)
7000
สัญญารับทุน

ลาดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

แหล่งทุน

จานวนเงินสนับสนุน เอกสารหลักฐาน

ผศ. ดร. ยงยุทธ์ อินทจักร์

สิงหาคม 2554

คณะฯ

3

ความคิดเห็นต่อพัฒนาการด้าน

อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
20 เม.ย. 52 (40%)
20 เม.ย. 54
จ่าเอกวุฒิพงศ์ น้อยหัวหาด
(15%)
อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกุล
(15%)
อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า (15%)*
อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า (15%)*

แหล่งทุน

สสส.

4000

สัญญารับทุน

9

4
5
6
7

ความรู้และลักษณะทางสัทธศาสตร์
สรวิทยาของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2553 คณะมนุษยศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียนรายวิชา อาจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ สิงหาคม 2554
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกสังคมศึกษา
การศึกษาปัญหาการจัดระบบการ
อาจารย์บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์ สิงหาคม 2554
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็น
รายวิชาการศึกษาทั่วไป
การศึกษาปัญหาการอ่านวรรณกรรม อาจารย์บรู ณพงษ์ โกเสนารักษ์ สิงหาคม 2554
ร่วมสมัยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษปีที่ 4
การศึกษาเปรียบเทียบ : การ
ผศ.ดร. วุฒิ บัวเหม
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน
ประโยคภาษาอังกฤษระหว่าง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวจีนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลาดับ

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

8

การแก้ไขปัญหาการเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ. ดร. นิรมล สุวรรณกาศ

วัน เดือน ปี
ทีล่ งนามรับทุน

คณะฯ

7000

สัญญารับทุน

คณะฯ

7000

สัญญารับทุน

คณะฯ

14786

สัญญารับทุน

คณะฯ

16000

สัญญารับทุน

แหล่งทุน

คณะฯ

จานวนเงินสนับสนุน เอกสารหลักฐาน

7000

10

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

103,586

11

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4

:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)

ผลการดาเนินงาน

ตอ

กก
0

0

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

15

15

ร้อยละค่าถ่วงนาหนักรวมงานวิจยั ตีพมิ พ์เผยแพร่ /อาจารย์

0

0

10

10

0

0

ค่าถ่วงน้าหนักงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ตพี ิมพ์ ฯรวม

ค่าคะแนนเต็ม 5 (ใส่คา่ คะแนน 5 ตามกลุ่มสาขาของภาควิชา)

ผลคะแนนของหน่วยงาน
เป้าหมายของหน่วยงาน

3

ผลการดาเนินการ
0

คะแนน
0

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ :- ควรเร่งส่งเสริมให้อาจารย์นางานวิจัยไปนาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

12

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)
ลาดับ

ชื่อบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย

-

-

-

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

รวมค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

วัน เดือน ปี
ที่ตีพิมพ์

เลขหน้า

ค่าคะแนนถ่วง
น้าหนัก

-

-

-

13

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
:
ผลการดาเนินงาน

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)
ตอ.

กก.

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละจานวนงานวิจัย ฯที่นาไปใช้ประโยชน์/อาจารย์
ค่าคะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 3

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 6.66

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ :-

1

1

15

15

6.66

6.66

20

20

1.67

1.67

คะแนน
1.67

บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ลาดับ
1

:

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6)

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์
การวิจัยพื้นที่เพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
(งานวิจัยร่วม)

ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน
อาจารย์ประพันธ์ แจ้ง
เอี่ยม (40%)
จ่าเอกวุฒิพงศ์ น้อยหัว
หาด (15%)
อาจารย์ดวงพร บี่หัตถ
กิจกุล (15%)
อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า
(15%)*
อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า
(15%)*

วันเดือนปีที่
แล้วเสร็จ
20 เม.ย. 52 20 เม.ย. 54

การใช้ประโยชน์
ใช้เป็นข้อมูลที่นาเข้าสู่
นโยบายและแผนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงาน/บุคคลทีใ่ ช้
ประโยชน์
นายโชติ ปั๋นวงษ์ก๋อ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่อ้อย

วันเดือนปีที่ใช้
ประโยชน์
4 มิถุนายน 2554

15

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
:
ผลการดาเนินงาน

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
ตอ.

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ/อาจารย์
ค่าคะแนนเต็ม 5

ผลคะแนนของหน่วยงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

ร้อยละ 3

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 6.67

กก.
1

1

15

15

6.67

6.67

10

10

3.33

3.33

คะแนน
3.33

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ การนับผลงานอาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการนับเฉพาะตาราที่
ใช้ประกอบการขอผลงาน

16

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6

:

ลาดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

1

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)

Paragraph Reading Strategies

เจ้าของผลงาน

ผศ.ดร. นิรมล สุวรรณกาศ
รวมค่าน้าหนักคะแนน

ปีที่แล้วเสร็จ

2554

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

5 เมษายน 2554

สกอ.

ค่าน้าหนัก

1.00
2.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)
ผลการดาเนินงาน

5 ข้อ

ประเด็นทีไ่ ด้

คะแนน

1-5

5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ/ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ : ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

เป้าหมายของหน่วยงาน

5 ข้อ

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 ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ประเมินตนเอง

ผลการประเมิน
(กก)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.4
3
ร้อยละ 6.67
ร้อยละ 6.67
ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
5 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน (กก)

บรรลุ/ไม่บรรลุ

1.11

ไม่บรรลุ

1.11
5 ข้อ

5

บรรลุ

2.6

7 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

4

ไม่บรรลุ

2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

บรรลุ

2.8

4 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

บรรลุ

2.9

ร้อยละ 80

ร้อยละ 79.17

ร้อยละ 79.17

3.96

ไม่บรรลุ

ผลคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
7 ข้อ
7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
8,632.16 บาท/คน
4.3
3
4.4
3
0
4.5
3
ร้อยละ 6.66
4.6
3
ร้อยละ 6.67
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

4.79
7 ข้อ

5
5

บรรลุ

8,632.16 บาท/คน

1.73
0
1.67
3.33
1.68

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

5 ข้อ
5 ข้อ

5
5
5

บรรลุ
บรรลุ

5 ข้อ

5
5
3.63

บรรลุ

0
ร้อยละ 6.66
ร้อยละ 6.67
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สรุปผลการดาเนินงานแยกตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ปัจจัยนาเข้า
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

คะแนนเฉลี่ย
กระบวนการ ผลผลิต

รวม

1.73
-

4.67
5.00
5.00
5.00

1.11
4.48
1.67
-

1.11
4.59
5.00
1.68
5.00
5.00

1.73

4.86

2.51

3.63

