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รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

ภาควิชานวัตกรรมสังคม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ประจําปการศึกษา 2555
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คํานํา
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2554 ที่ผานมา ภาควิชานําผลการประเมินตนเอง (SAR) มา
ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 โดยมีหลักการ
บริหารจัดการแบบแบงหนาที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด เพื่อใหการเก็บรวบรวมหลักฐานสะดวก รวดเร็ว และเปน
ระบบมากขึ้น รวมถึงมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ทั้งดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานบริการวิชาการ
และงานวิจัย ตามแผนการดําเนินของแตละหลักสูตรฯ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
ดังนั้น ภาควิชานวัตกรรมสังคม จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 ขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชา ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน และเพื่อนําผลที่ไดไปใชพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานภาควิชาในปการศึกษา
ตอไป

หัวหนาภาควิชานวัตกรรมสังคม
26 พ.ค. 2556
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมาโดยยอ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับหลักสูตรและภาควิชาถือวามีความสําคัญมากใน
การเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาที่เขามาเรียนในหลักสูตรและเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 ในการพัฒนาคนไทยใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม ความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจึง
ไดมีนโยบายในการจัดตั้งภาควิชาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิท ยาลัยในการมุง พัฒนาทางดานสัง คมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการวิจัย
ควบคูกับการเรียนการสอนเพื่อใชองคความรูในการพัฒนาอยางกลมกลืนกับทองถิ่น เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร หลักสูตรสังคมศาสตรการพัฒนา จึงไดประชุมรวมกัน เพื่อวางแผนจัดตั้งภาควิชา
นวัตกรรมสังคมขึ้น ใหสอดคลองกับการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การจัดตั้งภาควิชานั้นไดดําเนินการโดยรวมหลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตร ที่มีลักษณะ 3ศาสตร
คลายคลึง กัน ไดแก หลัก สูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หลัก สูตรสาขาวิชาบรรณารัก ษ
ศาสตรและสังคมศาสตร และหลัก สูตรสาขาวิ ชาสัง คมศาสตรเ พื่อการพัฒ นาทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน การบริห ารงานบุคคล และเพื่อให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
ปจจุบัน ภาควิชาไดดําเนินการบริหารงานภาควิชาโดยมีหัวหนาภาควิชาเปนผูรับผิดชอบ
สูงสุด และแตงตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา เปนกรรมการบริหารภาควิชา และเลือก
อาจารยในภาควิชา 1 ทาน เปนเลขานุการภาควิชา เพื่อดําเนินการบริหารงานจัดการศึกษา ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอน พัฒนาภาควิชา ตลอดจนดําเนินการระบบประกันคุณภาพ
ระดับ ภาควิชา รวมถึง จัดทํารายงานประเมินตนเอง เตรี ยมการรองรับ การประเมินภายในและ
ภายนอกจากสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารวมกับคณะและมหาวิทยาลัยตอไป
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญา
- ปญญาเพื่อนวัตกรรมสังคม
วิสัยทัศน
- บูรณาการการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสรางสรรคนวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ
1. การจัดการดานการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2. การวิจัย สรางองคความรูเพือ่ ทองถิ่น
3. การบริการวิชาการสูทอ งถิ่น
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เปาประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถตามทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อประโยชน
ตอการพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น
4. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมีการบริการวิชาการดานนวัตกรรมสังคมแกทองถิน่
5. เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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3. โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริหาร
3.1 โครงสรางองคกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณบดี

รองคณบดี
ฝาย
วิชาการ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา

ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยและ
บริการ

ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

หัวหนาภาควิชา
นวัตกรรมสังคม

กลุมงานบริหารและธุรการ
กลุมงานบริการการศึกษา
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3.2 โครงสรางการบริหารงานของภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดี
ภาควิชา นวัตกรรมสังคม

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ ว

กลุมงานบริหารและธุรการ

ประธานหลักสูตรฯ สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

กลุมงานบริการการศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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4. ขอมูลบุคลากร
1. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ลําดับ

รายชื่อ

1.

อ.เยาวเรศ แตงจวง

2.

ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู

3.

อ.ดวงพร บี่หตั ถกิจกูล

4.

อ.พุทธินันทน บุญเรือง

5.

อ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

6.

อ.สําเนียง วรรณทอง

7.

อ.ดร.ภีรวัฒน นนทะโชติ

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
(สังคมศาสตร)
กศ.ด. บริหาร
การศึกษา
ศศ.ม. ประวัติศาสตร
ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา
ศศ.ม. ปรัชญา
ศศ.ม. ปรัชญาและ
ศาสนา
ปร.ด.วิจัย วัดผลและ
สถิติทางการศึกษา

8.

อ.ดร. ยุพิน เถื่อนศรี

ศศ.ด. พัฒนาสังคม

9.

อ.วิทยา สุขสา

10.

อ.สมศรี สัตนาโค

ศศ.ม. พัฒนาสังคม
ศศ.ม. สังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

11.

อ.กฤตยา อนุวงศ

รวม

ศศ.ม. การบริหารการ
พัฒนาสังคม

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด

อาจารยที่
ปฏิบัติงาน
จริง*

อาจารยขาราชการ

1

1

อาจารยขาราชการ

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารยขาราชการ

1

1

1

0

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย
เขาทํางานวันที่ 24
ตุลาคม 2555

1

0.5

10

9.5

อาจารยขา ราชการ
โอนยายมาประจํา
หลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น วันที่
22 มกราคม 2556
อาจารย
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2. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

ลําดับ

รายชื่อ

1.

อ.จิรวรรณ ทรัพยเจริญ

2.

อ.มณฑณ ศรีสุข

3.

อ.ภาณุรังษี เดือนโฮง

4.

อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี

5.

อ.กอโชค สุขพัฒนานรากุล

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด

ศศ.ม. การทองเทีย่ ว
บธ.ม.การจัดการการ
ทองเทีย่ ว
วท.ม. การวางแผน
และการจัดการการ
ทองเทีย่ วเพื่ออนุรักษ
วท.ม. การจัดการ
นันทนาการการ
ทองเทีย่ ว

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

5

5

Master of Tourism
Management

อาจารยที่
ปฏิบัติงาน
จริง*

10
3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ บรรณารักษศาสตร

ลําดับ

รายชื่อ

1.

อ.จาเอกวุฒิพงศ นอยหัวหาด

2.

อ.รัชนีวรรณ ขําประดิษ

3.

อ.กณิกนันต สิงหสานิตย

4.

อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ

5.

อ.บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ

รวม

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

วท.ม. เทคโนโลยีการ
จัดระบบสารสนเทศ
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร
ศศ.ม.
บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด

อาจารยที่
ปฏิบัติงาน
จริง*

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารย

1

1

อาจารยขาราชการ

1

1

5

5

* อาจารยปฏิบัตงิ านจริง : อาจารยปฏิบัตงิ าน 6 เดือนไมถึง 9 เดือน นับเปน 0.5 คน อาจารยที่ปฏิบัติงาน
จริง 9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน (หากลาศึกษาตอ หรือเขาทํางานใหมปฏิบัตงิ านไมถึง 6 เดือน นับเปน 0 คน)

11
5. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในคณะ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ภาควิชานวัตกรรมสังคม
1. หลักสูตรสาขาวิชา สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
2. หลักสูตรสาขาวิชา การจัดการการ
ทองเที่ยว
3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และ บรรณารักษศาสตร
รวม
6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สาขาวิชา
ภาควิชานวัตกรรมสังคม
1. หลักสูตรสาขาวิชา สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
2. หลักสูตรสาขาวิชา การจัดการการ
ทองเที่ยว
3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และ บรรณารักษศาสตร
รวม

ปริญญา
เอก

รวม

-

8

3

11

-

5

-

5

-

5

-

5

-

18

3

21

ตําแหนงทางวิชาการ
ศ.

รศ.

ผศ.

อาจารย

รวม

-

-

1

10

10

-

-

-

5

5

-

-

-

5

5

-

-

1

20

21
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7. ขอมูลนักศึกษา (หลักสูตรใหม)
สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

1. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตร
ใหม 2553)
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง
2555)
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและ บรรณารักษศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
รวม

77
-

33
-

23
-

-

-

133
-

33
-

-

-

-

-

33
-

20
130

33

23

-

-

20
186

ขอมูลนักศึกษา (หลักสูตรเกา)
สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

1. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว (หลักสูตร 2552)
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ

รวม

รวม

-

-

-

-

-

-

-

15
-

12
-

15
-

-

42
-
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สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

3. หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและ บรรณารักษศาสตร
(หลักสูตร 2549)
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
รวม

-

15
30

5
17

5
20

-

รวม

25
67

8. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 1.4

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ตัวบงชี้ที่ 2.9

ผลการ
แผนการพัฒนา
ดําเนินงาน
ป 2554/
คะแนน
5
ภาควิชามีนโยบายการ
สงเสริมใหคณาจารยจัดทํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือเพื่อทองถิ่น
5
ภาควิชามีระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร โดยการประชุมทุก
ภาคการศึกษา
5
ภาควิชามีการสงเสริมระบบ
และกลไกการจัดการเรียน
การสอน โดยมีการประชุม
ทุกภาคการศึกษา
0
ภาควิชามีการดําเนินการ
สํารวจภาวะการมีงานทํา
หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ และจะนําผลการ
สํารวจมาประเมินตนเอง
ตอไป

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

มีการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการตามที่ไดกําหนด
ไว จํานวน 6 งานวิจัย

ผลการ
ดําเนินงานป
2555/
คะแนน
5

มีการพัฒนาหลักสูตรฯให
เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา

5

อาจารยมีการจัดทํา
แผนการสอนโดย เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

5

ภาควิชาสามารถเก็บขอมูล
จากการประสานงานการ
กรอกขอมูลภาวะการมีงาน
ทําหรือการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาไดไมนอยกวา
รอยละ 70

5
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ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ตัวบงชี้ที่ 5.2

ผลการ
แผนการพัฒนา
ดําเนินงาน
ป 2554/
คะแนน
5
ภาควิชาไดวางแผนจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา และศิษยเกา
ผูสนใจตลอดจนจัดบริการ
ขอมูลขาวสารผานทาง
เว็บไซตของคณะฯ
5
ภาควิชามีระบบและกลไก
การบริการวิชาการแกสังคม
โดยมีการประชุมทุกภาค
การศึกษา
5
ภาควิชามีกระบวนการ
บริการวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

ผลการดําเนินการจาก
แผนพัฒนา

มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนที่ไดวางไว

ผลการ
ดําเนินงานป
2555/
คะแนน
5

ภาควิชามีการดําเนินงาน
ตามแผนงานบริการ
วิชาการ

5

ภาควิชาการไดดําเนินการ
ตามกระบวนการบริการ
วิชาใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

5

15

บทที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ภาควิชานวัตกรรมสังคมมีคณาจารยที่มี มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีป ระสบการณ มี
ทักษะทางสังคม มีการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสา ไดรับการยอมรับจากหนวยงานในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาควิชา อีกทั้ง จากการกอตั้ง
ภาควิชานวัตกรรมสังคม ที่ประกอบไปดวยหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชา
สัง คมศาสตรเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น หลัก สูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว และหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ทําใหภาควิชานวัตกรรมสังคมเกิดความหลากหลายทางวิชาการของ
ศาสตรแขนงตางๆ ทั้ง 3 สาขา สงผลใหการดําเนินงานของภาควิชาเกิดการหลอมรวม และการบูรณาการ
เกิดประโยชนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยมีก ารนําองคความรู ทุนทางสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น การทองเที่ยว และการ
จัดการฐานขอมูล มาประยุก ต ใชอยางเหมาะสม โดยใชผูเ รียนเปนศูนยก ลาง เกิดประโยชนโ ดยตรงตอ
กระบวนการผลิตบัณฑิต และตอบสนองกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน
นอกจากนั้น ภาควิชายังมีแนวทางการสงเสริมจุดแข็ง โดยใหอาจารยภายในภาควิชาไดมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ผานการประชุมของภาควิชาประจําภาคเรียน มีการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
อยางอิสระ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร การอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงานเพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูประสบการณทางวิชาการใหกับคณาจารย และเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ตลอดจนนําความรูที่ได
ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมตอไป
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ภาควิชานวัตกรรมสังคม เปนหนวยงานที่พึ่งกอตั้งขึ้น จึงขาดงบประมาณและบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อรับผิดชอบงานดานธุร การ และการจั ดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ในทางปฏิบัติ ภาควิชาไดขอความ
รวมมือไปยัง คณาจารยภายในภาควิชา ใหเ ขามารวมรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ แตคณาจารยมี
ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดานการสอน การเตรียมการสอน การทําวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ทําใหเปนการเพิ่มภาระงานแกคณาจารย อีกทั้งผูที่เสียสละมาทํางานสวนรวมยังขาด
แรงจูงใจ และกําลังใจในการทํางานอีกดวย
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ภาควิชามีแนวทางการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยการเสนอโครงสรางอัตรากําลังบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อรับผิดชอบงานดานธุรการ เอกสาร หลักฐานและงานประกันคุณภาพระดับภาควิชาโดยตรง
รวมถึงการกําหนดบทบาทผูรับ ผิดชอบตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพเปนรายบุคคล เพื่อลดภาระงานประกัน
คุณภาพในภาพรวมลงไป และเสนอคณะฯ ใหมีร ะบบการสรางแรงจูงใจแกคณาจารย และการจัดอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรในภาควิชาตอไป
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
ภาควิชานวัตกรรมสัง คม เปดโอกาสใหห ลั ก สูตรตา งๆในภาควิชามีส วนรวมในการกํา หนดแผน
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค และการดําเนินงาน โดยการบูร ณาการศาสตรทั้ง 3 หลอมรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อตองการยกระดับองคความรูของทองถิ่นใหเปนไปในลักษณะสากล
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น (มรอ.)
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธกี ารคํานวณ

:
:

ผลลัพธ
ปการศึกษา

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
อาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
โครงการวิจัยหรืองานสร ้างสรรค์บนพืนฐานของภูมป
ิ ั ญญา
จํานวนอาจารย์ประจําและนั กวิจัยประจําทังหมด
ร ้อยละงานวิจัยเพือท ้องถิน ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

หน่วย
เรือง
คน
ร ้อยละ

การคํานวนคะแนน
ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ค่าคะแนนเต็ม 5
ผลคะแนนหน่วยงาน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
รอยละ 30

ตอ

กก

6
20
30

#DIV/0!

3 0 # D IV /0 !
30
30
5 # D IV /0 !

รอยละ 38.89 คะแนน 5
ดําเนินการรอยละ 30
รอยละ 30

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ภาควิชามีนโยบายการสงเสริมใหคณาจารยประจําภาควิชาจัดทํางานวิจยั หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น โดยใหคณาจารยผูมีประสบการณการดําเนินงานวิจัยแลวเปนพี่เลี้ยงใหกบั อาจารย
นักวิจัยรุนใหม
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งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
ลําดับ

งานวิจัย

1

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเพณีอัฐมีบูชา ตําบลทุงยัง้ อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ปจจัยที่มผี ลตอความตองการบริการ
สวัสดิการของผูสงู อายุในเขตอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมใน
พระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ: กรณีศึกษา
นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถที่มีตอการใชชีวิตคูกอนสมรส
ปจจัยที่มีตอพฤติกรรมการเที่ยวสถาน
บันเทิงตามทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

2

3

4

5
6

ผูวจิ ัย

วันเดือนป
ที่แลวเสร็จ

อ.พุทธินันทน บุญเรือง

12 ต.ค. 55

อ.พุทธินันทน บุญเรือง

18 ม.ค. 56

อ.พุทธินันทน บุญเรือง

20 ก.พ. 56

อ.สําเนียง วรรณทอง

10 มี.ค. 56

อ.สมศรี สัตนาโค

30 มี.ค. 56

อ.วิทยา สุขสา

10 เม.ย. 56
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 :

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
ขอมูลที่ใช
:
ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละ
ปรับปรุงหลั กสูตรตามแนวทางปฏิ บัติที่กําหนด
โ ด ย ค ณะ กร ร มการ การ อุ ด มศึ กษา แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด



2

ผลการดําเนินงาน
ภาควิ ช ามี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงและแจ ง ให
อาจารย ใ นภาควิ ช าทราบถึ ง ประกาศ/
ระเบียบ คําสั่ง กําหนดขั้นตอน วิธีการ การ
เปดหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักฐาน
2.1-1 (1) ประกาศ/ระเบียบ/
คําสั่ง กําหนดขั้นตอน วิธีการ
การเปดหลักสูตร
2.1-1 (2) คูมือการจัดทํา
หลักสูตร
2.1-1 (3) บันทึกการประชุม
ภาควิชา ครั้งที่ 1/2555

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง ภาควิ ช ามี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงและแจ ง ให
ป ฏิ บั ติ ที่ กํ าห นด โ ด ย ค ณ ะ กร ร ม การ กา ร อาจารย ใ นภาควิ ช าทราบถึ ง ประกาศ/
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ระเบียบ คําสั่ง กําหนดขั้นตอน วิธีการ การ
ปดหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2.1-2 (1) ประกาศ/ระเบียบ/
คําสั่ง กําหนดขั้นตอน วิธีการ
การปดหลักสูตร
2.1-2 (2) คูมือการจัดทํา
หลักสูตร
2.1-2 (3) บันทึกการประชุม
ภาควิชา ครั้งที่ 1/2555
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กก

ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดํ า เ นิ นง าน ต าม กร อบ มา ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษา แหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม "ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ สาขาหรือสาขาวิ ช า
เพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตรและการเรีย น
การสอน" กรณี ที่ หลักสูต รใดยัง ไม มีป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตั ว บ ง ชี้ ก ลางที่ กํ าหนดใน ภาคผนวก ก)
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าชี พ ต อ งได รั บ การ
รั บ รองหลั กสู ต รจากสภาหรื อองค กรวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวของดวย

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรในภาควิชานวัตกรรมสังคม
จํานวน 3 หลักสูตรไดแก
1. หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
2. หลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว
3. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
ไดพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หลักฐาน
2.1-3 (1) มคอ.2 หลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นสังคม
2.1-3 (2) มคอ.2 หลักสูตรการ
จัดการการทองเที่ยว
2.1-3 (3) มคอ.2 หลักสูตร
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร
2.1-3 (4) มคอ.3
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1-3 (5) มคอ.5
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1-3 (6) มคอ. 7
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1-3 (7) คําสั่งคณะกรรมการ
ทวนสอบหลักสูตร
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
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4

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
ข างต น ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา และมี ก าร
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร อยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ จะต
องควบคุ ม กํ ากั บ ให การดํ าเนินงานตามตัวบ ง ชี้
ในข อ 3 ผ านเกณฑ การประเมิ น 5 ข อแรก
และอยาง นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร

และบรรณารักษศาสตร
2.1-3 (8) แฟมประชุม อบรม
สัมมนา
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1 -3 (9) บันทึกการประชุม
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 2.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้ง
ในการรับผิดชอบ /ควบคุม /กํากับใหมีการ คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ฯ นวัตกรรมสังคม
โดยจัดประชุมแจงใหหลักสูตรทราบ
2.1-4 (2) คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการบริหารหลักสูตร
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1-4 (3) รายงานการประชุม
หลักสูตร
- รายงานการประชุมหลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ครั้งที่ 1/2555
- รายงานการประชุมหลักสูตร
การจัดการการทองเที่ยว ครั้ง
ที่ 1/2555
- รายงานการประชุมหลักสูตร
สารสนเทศศาสตรและ
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5

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
ข างต น ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา และมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณี ห ลักสู ต รที่ ดํ าเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะต
องควบคุ ม กํ ากั บ ให การดํ าเนินงานตามตัวบ ง ชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร ครั้งที่
1/2555
2.1-4 (4) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนา
หลักสูตร
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
2.1-4 (5) คําสั่งคณะกรรมการ
ทวนสอบหลักสูตร
- หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
- หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว
- หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร
ภาควิชาไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 2.1-5 (1) รายงานการประชุม
ในการรับผิดชอบ /ควบคุม /กํากับใหมีการ การบริหารภาควิชานวัตกรรม
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ฯ สังคม
โดยจัดประชุมแจงใหหลักสูตรทราบ
2.1-5 (2) รายงานการประชุม
การบริหารหลักสูตร
- รายงานการประชุมหลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ครั้งที่ 1/2555
- รายงานการประชุมหลักสูตร
การจัดการการทองเที่ยว ครั้ง
ที่ 1/2555
- รายงานการประชุมหลักสูตร
สารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร ครั้งที่
1/2555
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ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ 5 ขอ

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
ดําเนินการ 5 ขอ
ดําเนินการ 5 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ภาควิชามีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยการประชุมทุกภาคการศึกษา เพื่อรวมระดม
ความคิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น

24
ตัวบงชี้ที่ 2.6 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
:
:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ


ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ ภาควิช ามี การจัด ประชุ ม เพื่ อนํ า
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
คูมือ การจัด การเรี ยนการสอนที่
หลักสูตร
เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ที่ จั ด ทํ า
โดยมหาวิทยาลัย สูคณาจารยใน
หลักสูตรเพื่อนําไปปฏิบัติ

หลักฐาน
2.6-1 (1) คูมือการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2.6-1 (2) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 1/2556
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2.6-2 (1) แนวการสอนทุก
รายวิชาที่เปดสอน



3

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น หลักสูตรการ
จัดการการทองเที่ยว และ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร จัดทําแนว
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตลอดปการศึกษา 2555
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริม
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
ปฏิบั ติทั้ งในและนอกห องเรีย นหรือจากการทํ า การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
วิจัย
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
หรือจากการทําวิจัย โดย
1. หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น มีรายวิชาทองถิ่น
ของเรา และรายวิชาชุมชนปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนา
2. หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว มีรายวิชา หลักการ
มัคคุเทศก

2.6-3 (1) หลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น แนวการสอนวิชา
ทองถิ่นของเรา และวิชาชุมชน
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
2.6-3 (2) หลักสูตรการจัดการ
การทองเที่ยว แนวการสอน
วิชา หลักการมัคคุเทศก
2.6-3 (3) หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
แนวการสอนวิชา การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
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3. หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร มี
รายวิชา การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือใน
ทุกหลักสูตรมีรายวิชามีการใหผูมี
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา ประสบการณทางวิชาการหรือใน
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
หลักสูตร
ภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร โดย
1. หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น มีรายวิชาชุมชน
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
2. หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว มีรายวิชาหลักการ
มัคคุเทศก
3. หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร มีราย
วิชาการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
มีการจั ด การเรีย นรู ที่ พั ฒ นาจากการวิ จัย หรื อ ภาควิชามีการจัดการเรียนรูที่
จากกระบวนการจัด การความรูเ พื่ อพั ฒ นาการ พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
เรียนการสอน
กระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดย
1. หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น มีรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร และ
รายวิชาสังคมวิทยาเพื่อการ
พัฒนา
2. หลักสูตรการจัดการการ
ทองเที่ยว มีรายวิชาวิจัย
ทองเที่ยว
3. หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร มี
รายวิชา การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

2.6-4 (1) หลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น แนวการสอนวิชา
ชุมชนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
และหนังสือเชิญวิทยากร
2.6-4 (2) หลักสูตรการจัดการ
การทองเที่ยว แนวการสอน
วิชา หลักการมัคคุเทศก และ
หนังสือเชิญวิทยากร
2.6-4 (3) หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
แนวการสอนวิชา การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
2 และหนังสือเชิญวิทยากร

2.6-5 (1) หลักสูตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น แนวการสอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร และแนวการ
สอนวิชา สังคมวิทยาเพื่อการ
พัฒนา
2.6-5 (2) หลักสูตรการจัดการ
การทองเที่ยว แนวการสอน
วิชา วิจัยทองเที่ยว
2.6-5 (3) หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร
แนวการสอนวิชา การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
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มีการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู เรี ย นที่ มี ต อ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนั บ สนุ น การ เรี ย นรู ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5

มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา เพื่อนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน
มีการพั ฒนาหรื อปรับ ปรุง การจัด การเรี ย นการ อาจารยในภาควิชาทุกคนมีการ
สอน กลยุ ทธการสอน หรือการประเมินผลการ พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา เรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ 7 ขอ

2.6-6 (1) รายงานการประเมิน
การสอนของอาจารยครบทุก
รายวิชาในทุกภาคเรียน

2.6-7 (1) แผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ภาคเรียนที่
1/2555
2.6-7 (2) แผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ภาคเรียนที่
2/2555

ดําเนินการ 7 ประเด็น ขอที่ได 7 ขอ คะแนน 5
ดําเนินการ 7 ขอ
ดําเนินการ 7 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ดําเนินการตามระบบกลไกที่ไดวางแผนไว

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

27
ตัวบงชี้ที่ 2.9 :

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธีการคํานวณ

:
:

ผลผลิต
ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบวิชาชีพอิสระ
ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

ภายใน 1

หมายเหตุ
- ผูตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษาในปนั้น ๆ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
6
จํานวนบัณฑิตทีตอบแบบสํ ารวจ
4
จํานวนบัณฑิตทีได ้งานทํา
0
จํานวนบัณฑิตทีศึกษาต่อ
ร ้อยละบัณฑิตทีตอบแบบสอบถาม 1 0 0
6 6 .6 6 6 6 6 6 7
ร ้อยละบัณฑิตมีงานทํา
1 00
ค่าคะแนน 5
ผลคะแนน
3 .3 3 3 3 3 3 3 3

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ยังไมมีนักศึกษาจบ
รอยละจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา 60
รอยละจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา 65

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการรอยละ 66.66

คะแนนประเมินตนเอง
3.33 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

X 100

28
แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ในปการศึกษา 2556 ภาควิชาจะดําเนินการติดตามภาวะการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระ และจะ
นําผลการสํารวจมาประเมินตนเองตอไป

29
ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

:
:

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

กระบวนการ
ปการศึกษา

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
 1 มี การจั ด บริ การให คํ าปรึ กษาทางวิ ช าการและ คณะฯมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2555 และ 2/2555
 2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ ภาควิชาไดจัดทํา
นักศึกษา
1. สื่อสังคมออนไลน
2. บอรดประชาสัมพันธ
3. จดหมายขาว
เพื่อประชาสัมพันธ และบริการ
ขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
 3 มีการจั ด กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาประสบการณ ท าง ภาควิชามีการจัดโครงการเพื่อ
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
พัฒนาทักษะวิชาชีพแกนักศึกษา
จํานวน 6 โครงการ ไดแก
1. โครงการทองเที่ยวอาสา
พัฒนาทองถิ่น “รวมรักรวมใจ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืน
2. โครงการเสริมสรางการเรียนรู
และปฏิบัติการภาคสนามดาน
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น
3. โครงการเสริมสรางการเรียนรู
และปฏิบัติการภาคสนามดาน

หลักฐาน
3.1-1 (1) คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาทุกหลักสูตร
3.1-1 (2) บันทึกการให
คําปรึกษาทุกหลักสูตร
3.1-2 (1) หลักฐานบนสื่อ
สังคมออนไลน และบอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ฉบับที่ 3
3.1-3 (1) รายงานสรุป
โครงการทองเที่ยวอาสาพัฒนา
ทองถิ่น “รวมรักรวมใจ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวให
ยั่งยืน”
3.1-3 (2) รายงานสรุป
โครงการเสริมสรางการเรียนรู
และปฏิบัติการภาคสนามดาน
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3.1-3 (3) รายงานสรุป
โครงการเสริมสรางการเรียนรู

30
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น ป 1
4. โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
ระดับชาติครั้งที่ 12
5. โครงการ CD สัมพันธ:
แลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติการ
ภาคสนามดานศิลปวัฒนธรรม
และการจัดการชุมชนตนแบบ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ ภาควิชามีการจัดการบริการ
ศิษยเกา
ขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซต
ของคณะฯ ที่เปนประโยชนตอ
ศิษยเกา



5



6

มี ก าร จั ดกิ จกร ร มเ พื่ อพั ฒ นาค วามรู แ ล ะ ภาควิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประสบการณใหศิษยเกา
พัฒนาความรูและประสบการณ
ใหแกศิษยเกา ไดแก โครงการ
ขันโตกสามวัฒนธรรม
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ คณะฯ จัดทําผลการประเมิน
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คุณภาพการใหบริการและ
รวบรวมขอมูลใหภาควิชานําไป
ดําเนินการตอ



7

และปฏิบัติการภาคสนามดาน
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ป 1 (อ.
เอกฤหัย)
3.1-3 (4) รายงานสรุป
โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย
นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12
3.1-3 (5) รายงานสรุป
โครงการ CD สัมพันธ:
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ปฏิบัติการภาคสนามดาน
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการ
ชุมชนตนแบบเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
3.1-4 (1) สื่อสังคมออนไลน
(Facebook)

3.1-5 (1) รายงานสรุป
โครงการ ขันโตกสาม
วัฒนธรรม
3.1-6 (1) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ

มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการ ภาควิชาจัดการประชุมเพื่อนําผล 3.1-7 (1) รายงานการประชุม
ให บ ริ ก ารมาใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาการ การประเมินคุณภาพของการ
ภาควิชาครั้งที่ 2/2556
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
ใหบริการมาใชในการพัฒนา
ตอไป
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ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ 7 ขอ

ดําเนินการ 7 ประเด็น ขอที่ได 7 ขอ คะแนน 5
ดําเนินการ 7 ขอ
ดําเนินการ 7 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ทางภาควิชาไดวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา และศิษยเกาผูสนใจ
ตลอดจนจัดบริการขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของคณะฯ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:

กระบวนการ
ปการศึกษา
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ




ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มี ร ะบบและกลไกการบริ การทางวิ ช าการแก ภาควิชามีการนํานโยบายดาน
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
การบริการวิชาการของคณะฯ มา
ดําเนินงาน โดยใชการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับประธาน
หลักสูตรฯ ที่มีความหลากหลาย
ของศาสตรสาขาวิชา และจัดทํา
แผนงานบริการวิชาการของ
ภาควิชา ประจําปการศึกษา
2555 ขึ้น
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม ภาควิชามีการบูรณาการงาน
กับการเรียนการสอน
บริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอน จํานวน 3 โครงการ
ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา” บูรณาการกับรายวิชา
หลักการมัคคุเทศก
2. โครงการหองสมุดสูชุมชน
บูรณาการกับรายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
ระดับชาติครั้งที่ 12 บูรณาการ

หลักฐาน
5.1-1 (1) แผนงานบริการ
วิชาการ ภาควิชานวัตกรรม
สังคม
5.1-1 (2) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 1/2555

5.1-2 (1) แนวการสอน
รายวิชา หลักการมัคคุเทศก
5.1-2 (2) แนวการสอน
รายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
5.1-2 (3) แนวการสอน
รายวิชาสวัสดิการชุมชน
5.1-2 (4) รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
5.1-2 (5) รายงานสรุป
โครงการหองสมุดสูชุมชน
5.1-2 (6) รายงานสรุป
โครงการ CD สัมพันธ:
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กับรายวิชา สวัสดิการชุมชน



3



4



5

งานสัมมนาเครือขาย
คณาจารย นิสิต นักศึกษา
พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาติ
ครั้งที่ 12
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม จากการดําเนินงานโครงการ CD 5.1-3 (1) รายงานการวิจัยการ
กับการวิจัย
สัมพันธ: งานสัมมนาเครือขาย
ประเมินความพึงพอใจ
คณาจารย นิสิต นักศึกษา พัฒนา โครงการ CD สัมพันธ: งาน
ชุมชน/สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12 สัมมนาเครือขายคณาจารย
มีการนําไปบูรณาการกับงานวิจัย นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12
โครงการ CD สัมพันธ: งาน
5.1-3 (2) รายงานสรุป
สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต โครงการ CD สัมพันธ: งาน
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
สัมมนาเครือขายคณาจารย
ระดับชาติครั้งที่ 12
นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ ภาควิชามีการจัดทํารายงานสรุป 5.1-4 (1) รายงานสรุป
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ โครงการ และประเมินผล
โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สอนและการวิจัย
ความสําเร็จของการบูรณาการ
สัมมนาเครือขายคณาจารย
งานบริการวิชาการแกสังคมกับ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
การเรียนการสอนและการวิจัย
สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12
จํานวน 3 โครงการ
5.1-4 (2) รายงานสรุป
1. โครงการ CD สัมพันธ: งาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต “ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
ลานนา”
ระดับชาติครั้งที่ 12
5.1-4 (3) รายงานสรุป
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหองสมุดสูชุมชน
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
3. โครงการหองสมุดสูชุมชน
มีการนํ าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ งการบู ร ณา ภาควิชามีการประชุม อภิปราย
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน ผลการดําเนินงานการบริการ
การสอนและการวิจัย
วิชาการจากปญหา อุปสรรค
และเสนอแนวทางการแกไข เพื่อ
นําผลที่ไดไปจัดทําแผนงาน
บริการวิชาการในปการศึกษา
ตอไป

5.1-5 (1) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 2/2555
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ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 ขอ คะแนน 5
ดําเนินการ 5 ขอ
ดําเนินการ 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ 5 ขอ
แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

35
ตัวบงชี้ที่ 5.2

:

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)
:

:

กระบวนการ
ปการศึกษา

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มี ก ารสํ า รวจความต อ งการของชุ ม ชน หรื อ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชี พ
เพื่อประกอบการกํ าหนดทิศ ทางและการจัดทํ า
แผนการบริ ก ารทางวิ ช าการตามจุ ด เน น ของ
สถาบัน



2

มีค วามร วมมือดานบริการทางวิ ชาการเพื่อการ
เรี ย นรู แ ละเสริ ม สร างความเข ม แข็ งของชุ ม ชน
หรื อภาคเอกชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ หน ว ยงาน
วิชาชีพ



3

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชามีการจัดทําแบบสํารวจ
ความตองการของชุมชน ใหแต
ละหลักสูตรฯ นําไปใชในการ
สํารวจความตองการการรับ
บริการทางวิชาการตามศาสตร
สาขาของแตละหลักสูตรฯ
ภาควิชาไดมอบหมายทุก
หลักสูตรใหมีการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการรวมกับชุมชนใน
ทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งสู
ชุมชน ตามแผนการบริการ
วิชาการ จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
ระดับชาติครั้งที่ 12
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
3. โครงการหองสมุดสูชุมชน
แตละหลักสูตรฯ มีการประเมิน
ประโยชนและผลกระทบของการ
ใหบริการวิชาการในรายงานสรุป
โครงการ จํานวน 3 โครงการได
1. โครงการ CD สัมพันธ: งาน

หลักฐาน
5.2-1 (1) แบบสํารวจขอมูล
ความตองการการบริการ
วิชาการ

5.2-2 (1) รายงานสรุป
โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย
นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12
5.2-2 (2) รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
5.2-2 (3) รายงานสรุป
โครงการหองสมุดสูชุมชน

5.2-3 (1) รายงานสรุป
โครงการ CD สัมพันธ: งาน
สัมมนาเครือขายคณาจารย
นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/
สังคม ระดับชาติครั้งที่ 12

36



4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรื อ กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารทาง
วิชาการ



5

มีการพั ฒ นาความรู ที่ ไ ดจากการใหบ ริ การทาง
วิช าการและถ ายทอดความรูสู บุ ค ลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

สัมมนาเครือขายคณาจารย นิสิต
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม
ระดับชาติครั้งที่ 12
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
3. โครงการหองสมุดสูชุมชน
ภาควิชามีการจัดประชุม โดยนํา
ผลการประเมินการใหบริการทาง
วิชาการ ไปปรับปรุงระบบ และ
กลไกเรื่องการบูรณาการงาน
วิชาการกับการเรียนการสอน
โดยใหมีการวางแผนงานไว
ลวงหนา และสอดแทรกกิจกรรม
ลงในแนวการสอน รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยอยางเปน
ระบบ
ภาควิชามีการนําความรูจากการ
ใหบริการทางวิชาการ ถอด
บทเรียนเปนองคความรู และนํา
เผยแพรผานทางเวบไซตของ
คณะฯ เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน

5.2-3 (2) รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ยุวอาสา มัคคุเทศกนอย
ลานนา”
5.2-3 (3) รายงานสรุป
โครงการหองสมุดสูชุมชน
5.2-4 (1) รายงานการประชุม
ภาควิชาครั้งที่ 2/2556

5.2-5 (1) ภาพเว็บไซตคณะฯ
แสดงการเผยแพรองคความรู
จากการบริการวิชาการ
http://human.uru.ac.th/

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอทีไ่ ด 5 ขอ คะแนน 5
ดําเนินการ 5 ขอ
ดําเนินการ 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ 5 ขอ
แนวทางในการพัฒนาในปตอไป
ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม
บรรลุ

คะแนน

เปาหมายปตอไป

5 คะแนน

รอยละ 30

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.4

ดําเนินการรอยละ 30

ดําเนินการรอยล 30

บรรลุ

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

5 คะแนน

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

ดําเนินการ 5 ขอ

ดําเนินการ 5 ขอ

บรรลุ

5 คะแนน

ดําเนินการ 5 ขอ

2.6

ดําเนินการ 7 ขอ

ดําเนินการ 7 ขอ

บรรลุ

5 คะแนน

ดําเนินการ 7 ขอ

2.9

รอยละ 60

รอยละ 66.66

บรรลุ

3.33 คะแนน

รอยละ 65

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2

4.44 คะแนน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1

ดําเนินการ 7 ขอ
ดําเนินการ 7 ขอ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
ดําเนินการ 5 ขอ
ดําเนินการ 5 ขอ
5.2
ดําเนินการ 5 ขอ
ดําเนินการ 5 ขอ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองคประกอบ

บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน

ดําเนินการ 7 ขอ

5 คะแนน ดําเนินการ 5ขอ
5 คะแนน ดําเนินการ 5ขอ
5 คะแนน
4.86 คะแนน
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ตาราง ส2 สรุปผลการดําเนินงานแยกตามองคประกอบ
องคประกอบ
ปจจัยนําเขา
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
5. การบริการวิชาการแกสังคม
รวม

คะแนนเฉลี่ย
กระบวนการ ผลผลิต

รวม
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ภาควิชานวัตกรรมสังคม
1. อาจารยเยาวเรศ แตงจวง
2. อาจารยสาํ เนียง วรรณทอง
3. อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
4. อาจารยทิพาพร โพธิ์ศรี
5. อาจารยกอโชค สุขพัฒนานรากุล

หัวหนาภาควิชานวัตกรรมสังคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบัติ เวชกามา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

