รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )

หนวยงาน ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประจําปการศึกษา 2555

(1 มิถุนายน 2555 – 30 พฤษภาคม 2556)

คํานํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีปรัชญา คือ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยภาควิชา
ภาษาตะวันตก มีปรัชญา คือ มุงผลิตบัณฑิตทีม่ ีทักษะความรูดานภาษาตะวันตก วิชาชีพ และเทคโนโลยี มี
คุณธรรม ใฝรู และมีจิตสํานึก ในการรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จากการบริหารจัดการในระดับภาควิชาที่ผานมา หลักสูตรทีอ่ ยูในศาสตรเดียวกันหรือคลายคลึงกันจะ
สังกัดโปรแกรมวิชา และการบริหารงานในระดับโปรแกรมวิชา พบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการและดาน
การประสานความรวมมือของบุคลากรในระดับหลักสูตรและระดับโปรแกรมวิชา และเนื่องจากรูปแบบของ
โปรแกรมวิชา ไมสอดคลองกับบริบทและสภาพการบริหารงานดังกลาว ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในระดับหลักสูตรและระดับภาควิชาเกิดความคลองตัว
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงไดมแี นวคิดในการปรับปรุงโครงสรางภาควิชาใหม
เพื่อใหเกิดความสะดวกและความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรและภาควิชา อันจะ
สงผลใหการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามปรัชญาและพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย
การจัดตัง้ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดมีการประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันตกให
เปนไปตามหลักการในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ภาควิชาภาษาตะวันตกมีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตสาขาภาษาตะวันตกตามความตองการของทองถิ่นใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาและมีภารกิจตามเปาหมายนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยดานการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการสูส ังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สารบัญ
บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
ประวัติความเปนมาโดยยอ
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงสรางองคกร
ขอมูลบุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษาของอาจารยในภาควิชา
ขอมูลตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชา
ขอมูลนักศึกษา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554
สรุปการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกชุมชน

บทที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน

บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประวัติความเปนมาโดยยอ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริหาร
ขอมูลบุคลากร
ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษาของอาจารยในภาควิชา
ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ขอมูลนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

1. ประวัติความเปนมาโดยยอ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต
มหาวิทยาลัยมีฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูและวิทยาลัยครู ในชวงแรกไดบริหารจัดการกลุม ผูส อนเปนหมวด
วิชาภาษาอังกฤษ ตอมาไดพัฒนาเปนภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาภาษาตางประเทศตามลําดับ ในป

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยไดจัดระบบบริหารจัดการวิชาการแบบโปรแกรมวิชาและใหยกเลิกการบริหารแบบ
ภาควิชา ใหมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่จะบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยไดเปดสอนภาษาอังกฤษตั้งแตกอตัง้ มหาวิทยาลัย โดยสอนในรายวิชาพื้นฐานและวิธีสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตอมาในปการศึกษา 2511 ไดเปดสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2521 ซึ่งเปนภาควิชาแรกของวิทยาลัยครู
อุตรดิตถที่เปดสอนระดับปริญญาตรี
ตอมามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตสาขาอื่นเพิม่ เติมจากวิชาชีพครู จึงไดเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษอังกฤษ และหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ในปการศึกษา 2531 พรอมไปกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากความ
ตองการของผูใชบัณฑิตทางสาขาภาษาอังกฤษสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึง่ ซึ่งปจจุบนั อยูภายใตสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
นโยบายการปฏิรปู การผลิตครูและการออกใบประกอบวิชาชีพครูของประเทศ ไดกําหนดรูปแบบและ
แนวทางไวชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหคณะครุศาสตรวางแผนดําเนินการผลิตครูเพื่อใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง 2545 สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
ดําเนินการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อมุง เนนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใหมีความเปนเลิศ เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตตามที่พึงประสงค และสามารถเลือกประกอบ
อาชีพทางธุรกิจตางๆตามความถนัด อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพครูไดหากศึกษาตอประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 1 ป ดังนั้นการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับนี้ จึงเปนสิง่ หนึ่งที่จะชวย
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐาน และความเปนเลิศ สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ
เปาประสงค
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะความรูดา นภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และเทคโนโลยี มีคุณธรรม ใฝรู และมี
จิตสํานึก ในการรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพ มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค ความวิริยะอุตสาหะ คุณธรรม จริยธรรม และซาบซึ้งในคุณคาของความ
เปนไทย สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

พันธกิจ
1. บริหารหลักสูตรโดยจัดแผนการเรียนตามลําดับความยากงาย/ความสําคัญของสาขาวิชา และจัด
อาจารยผูสอนตรงตามคุณวุฒิ ความรู ความสามารถของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
2. จัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ/
วัสดุ ตามรายวิชาและจํานวนนักศึกษา และจัดภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหอาจารยไดพัฒนา
ตนเองในสาขาวิชาที่รบั ผิดชอบ
3. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยการจัดอาจารยทปี่ รึกษาสําหรับนักศึกษาทุกกลุม เพื่อให
คําแนะนํานักศึกษา และจัดโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนใหนกั ศึกษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. ติดตามผลบัณฑิต โดยดําเนินการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานทุก 2 ป และสําราจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
5. พัฒนาหลักสูตร โดยสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 4 บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ทีม่ ีตอ
หลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกๆระยะ 5 ป
เปาประสงค
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในระดับทองถิน่ ระดับชาติ และ
นานาชาติได โดยมีแผนการเกปดรับนักศึกษาปการศึกษาละ 40 คน คาดวาจะมีนักศึกษาที่จบการศึกษาไม
นอยกวา 35 คนทุกป และเมื่อจบการศึกษาแลว นักศึกษาสามารถ
1. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษา
2. ประยุกตความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
3. มีความคิดวิเคราะห วิจารณ รูจกั แกปญ
 หาของตนเองและสังคม
4. เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต
5. มีอัตลักษณของชุมชน และมีพันธกิจในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน

3.

โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
อาจารย สุรพล สิงหเนตร
อาจารย บูรณพงษ โกเสนารักษ
อาจารย รัฐพล ทองแตง
อาจารย ทิพยวรรณ จันทรศรีงาม

หัวหนาภาควิชา
กรรมการฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการฝายวิชาการ
กรรมการฝายวิจยั และประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย ชาริสร เสนาปา
อาจารย หนึ่งฤทัย ดวงดัน
ผศ.ดร.ยงยุทธ อินทจักร
อาจารย ปญญณัฐ ศักดิ์สทิ ธานุภาพ
อาจารย อุบลรัตน พูลทรัพย
อาจารย ทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
อาจารย อนันต จันทิหลา

ประธานหลักสูตรฯ
กรรมการฝายพัฒนานักศึกษา
กรรมการฝายวิชาการ
กรรมการฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผูชวยฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

โครงสรางองคกร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ภาควิชาภาษาตะวันตก

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาตะวันออก

หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย

หลักสูตรสาขาวิชา
ญี่ปุน

ภาควิชาสังคมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
พัฒนาชุมชน

ภาควิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศาสตรเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
หลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการทองเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาสาร
สนเทศาสตรและ
บรรณารักศาสตร

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร

หลักสูตรสาขาวิชา
ศิลปกรรม
หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีสากล
หลักสูตรสาขาวิชา
ดนตรีไทยและนาฏศิลป
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4. ขอมูลบุคลากร
1. หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ลําดับ

1.

2.

3.

4.
5.

รายชื่อ

ผศ. ดร. ยงยุทธ
อินทจักร

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

- กศ.บ. (ภาษอังกฤษ)
- น.บ. (นิติศาสตร)
- กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
- Dip. In TEFL
- Dip. In Ed. Ad.
- Ed.D. (Tesol Policy)
ผศ. ดร. นิรมล สุวรรณ - ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
กาศ
- ศศ.ม. (การสอนภาษา
ฝรัง่ เศส)
- Dip. In TESOL
- Certificate in English
Testing
- Ph.D. (Linguistics)
ผศ. ดร. วุฒิ บัวเหม
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- M.Ed. (Secondary
Education: English)
- Ed.S (Educational
Specialist: English)
- Ed.D. (Applied
Linguistics)
อ. หนึ่งฤทัย ดวงดัน
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ. วราภรณ มิ่งขวัญ
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
1

อาจารย
ขาราชการ

1

1

อาจารยประจํา
(ปฏิบัติงานถึง 1
ตุลาคม 2555)

1

0.5

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
(กลับมา
ปฎิบัติงาน 1

1

0.5

อาจารย
ขาราชการ
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6.

ลําดับ

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

อ. ศิริกาญจน
วิศาล

รายชื่อ

อ. สําเริง ถึงคุณ

ศรี

- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

- M.A. Linguistics
- B.A. English
- B.A. Pali
- Dip. English
อ. บูรณพงษ
โก - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เสนารักษ
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ. สุรพล สิงหเนตร
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- ศศ.ม. (การแปลเพื่อ
การศึกษาและธุรกิจ)
อ. อนันต จันทิหลา
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- M.A. (English)
อ. ชาริสร เสนาปา
- น.บ. (นิติศาสตร)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ)
อ. อุบลรัตน
พูล - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ทรัพย
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ. รัฐพล ทองแตง
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
- อ.ม. (ภาษาศาสตร)
อ. ปญญณัฐ ศักดิ์ - ศศ.บ. (การจัดการ
สิทธานุภาพ
ทั่วไป)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
อ. ทิพยวรรณ จันทร - ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศรีงาม
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ตุลาคม 2555)
อาจารยประจํา
(กลับมา
ปฎิบัติงาน 1
ตุลาคม 2555)
สถานภาพ

1

0.5

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด
1

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*
0

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
(ลาศึกษาตอ
ตั้งแต พ.ศ.
2551)
อาจารยประจํา
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16.

อ. Gordon Stewart

- B.A. (Sociology)

17.

Thomas Elliot

Bachelor of Business

18.

อ. ภานุวัตร ชวยแกไข

- ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
-ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
-M.A. (English
Literature)

ลําดับ

รายชื่อ

19.
20.

21.

อ. ลลิตา สัมฤทธิตา
นนท
อ. พิชินี เดือนดาว

อ. ฤทธิศักดิ์ วงศวุฒิ
พงษ

รวม

อาจารย
ผูเชี่ยวชาญ
อาจารย
ผูเชี่ยวชาญ
(เริม่ ปฏิบัตงิ าน
8 ตุลาคม2555)
อาจารยประจํา

1

1

1

0.5

1

1

สถานภาพ

จํานวน
อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด

อาจารย
ประจําที่
ปฏิบัติงาน
จริง*

อาจารยประจํา

1

1

อาจารยประจํา
(เริม่ ปฏิบัตงิ าน
26 ตุลาคม
2555)
-ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ) อาจารยประจํา
-M.A. (English
(เริม่ ปฏิบัตงิ าน
Literature)
7 มกราคม
2556)

1

0.5

1

0

21

16.5

คุณวุฒิ
(วุฒิการศึกษา)

-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
-ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ)
-ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
-ศษ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ)

* 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)
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5. ขอมูลสรุปวุฒิการศึกษา ของอาจารยในภาควิชา
สาขาวิชา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
รวม

2
2

ปริญญา
เอก

รวม

3
3

21
21

16
16

6. ขอมูลสรุปตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในภาควิชา
สาขาวิชา

ตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย

หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
รวม

-

รอง
ผูชวย
อาจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย

-

3
3

รวม

17
17

21
21

\

7. ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

8. ขอมูลนักศึกษา
สาขาวิชา

ตําแหนง

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาคปกติ
รวม
สาขาวิชา

42
42

รวม

42
42
จํานวนนักศึกษา
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
ภาคปกติ
รวม

-

33
33

31
31

16
36

รวม

80
80

9. สรุปผลการดําเนินงานตามผลการประเมินและแผนการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้

1.1

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2554/
คะแนน
4

1.4

คะแนน
0.98

2.1

5

แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินการจาก ผลการ
แผนพัฒนา
ดําเนินงาน
ป 2555/
คะแนน
กําหนดใหมีการนําผล มีการปรับปรุงแผนกล ไมมีการ
การพิจารณาขอคิดเห็น ยุทธและแผนปฏิบัติ
ประเมิน
และขอเสนอแนะไป
การ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปในปถัดไป
คะแนน 0
ภาควิชาฯ สนับสนุนให
ไมมีงานวิจยั บน
อาจารยจัดทํางานวิจัย
พื้นฐานภูมิปญญา
บนพื้นฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือเพื่อ
ทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
ทองถิ่น
โดยประสานงานกับ
หนวยจัดการงานวิจัย
ของคณะและสถาบัน
5
พัฒนาหลักสูตรให
เลมหลักสูตรปรับปรุง
เปนไปตามเกณฑ
พ.ศ. 2555 ผานการ
มาตรฐานหลักสูตร
พิจารณาของสภา
ระดับอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ นําเสนอตอ สกอ. เพื่อ
ตามความตองการของ
พิจารณาตอไป
ผูใชบัณฑิต

14

2.6

4

ภาควิชาฯ สนับสนุนให
อาจารยปรับปรุง
แผนการสอนและกล
ยุทธการสอนให
สอดคลองกับผลการ
ประเมินในทุกรายวิชา

อาจารยไดปรับปรุง
แผนการสอนและกล
ยุทธการสอน

5

2.7

5

มีกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม 2 โครงการ

5

2.9

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
นักศึกษาและสงเสริมให
นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเชิงสังคมให
มากขึ้น
ภาควิชาฯ
ประชาสัมพันธและ
ติดตามใหบัณฑิตได
กรอกภาวะการมีงานทํา

5

3.1

5

จัดโครงการเพื่อใหรุนพี่
ไดแนะนําอาชีพและให
ขอคิดตางๆ ในการ
แสวงหาอาชีพและเปน
การสรางเครือขาย
บัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษตอไปใน
อนาคต
ภาควิชาฯ จัดบริการให มีการใหบริการ
คําปรึกษาในระบบ คําปรึกษาผาน website
ออนไลนผาน website และ e-mail

5.1

5

และ e-mail และตั้ง
งบประมาณสําหรับการ
ใหบริการ
ภาควิชาฯ สนับสนุน มีการจัดกิจกรรม
การบริการวิชาการตอ โครงการบริการวิชาการ
สังคม โดยเฉพาะการ ตอบุคคลภายนอก
บริการฝกอบรม

5

5
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5.2

5

ภาษาอังกฤษแกบุคคล
หรือหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
ภาควิชาฯ มีความ มีการดําเนินการครบ
รวมมือดานบริการ ตามตัวชี้วัด
วิชาการกับชุมชนหรือ
ภาคเอกชน ภาครัฐ
หรือหนวยงานวิชาชีพ
และ มีการถายทอด
ความรูที่ไดจากบริการ
วิชาการสูสาธารณะชน

5

16

บทที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ภาควิชาไดทําการวิเคราะหสภาพปจจุบันเพื่อทราบจุดแข็ง จุดออน ภาวะคุกคามและโอกาสที่
ครอบคลุมทุกภารกิจของภาควิชาอันไดแกการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสงั คม การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคทมี่ ีอยูแลวใหเหมาะสม กับสภาพการณปจ จุบันโดยคณาจารยใน
ภาควิชารวมกันพิจารณาและปรับปรุง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลวนํามา
พัฒนาปรับแกแผนปฏิบัตกิ ารใหสอดคลองกัน แลวแจงใหคณาจารยในภาควิชาทราบและชี้แจง ทําความเขาใจ
และกําหนดผูร ับผิดชอบ มอบหมายใหปฏิบัติตามแผนปฏิบตั กิ ารรายปอยางเปนทางการ
ในการทําแผนปฏิบัติการประจําปภาควิชาไดทําการวิเคราะหรวมกันดานความสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ กลวิธี นโยบายและแผนปฏิบัติการของคณะทีส่ อดคลองกับของมหาวิทยาลัย โดยมีการระบุตัวบงชี้
ความสําเร็จและคาเปาหมาย แลวนํามาจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกพันธกิจพรอมทั้ง
จัดทําแผนติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหขอดี ขอควรปรับปรุงและแนว
ทางแกไขใหเปนไปตามแผนแลวรายงานตอคณะอยางนอย 3 ครั้งตอป นําขอเสนอแนะจากคณบดี
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ภาควิชามีผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด มีการดําเนินงานเปนระบบมีการปรับปรุงแผน
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและมีอาจารยที่มีคุณภาพจํานวนมากเพียงพอตอบริหารการจัดการเรียน
การสอน ดวยจุดแข็งเหลานี้ ภาควิชาสามารถเสริมใหเขมแข็งมากขึ้นดวยการจัดทําโครงการที่บรู ณาการการ
วิจัย การบริการวิชาการแกสงั คมและการเรียนการสอน โดยการมีสวนรวมของอาจารยและนักศึกษาใหเปน
จุดเดนของภาควิชา อาทิ การบริการจัดคายภาษาอังกฤษแกหนวยงานตางๆในลักษณะของการหารายได
กําหนดใหอาจารยพฒ
ั นาตนเองดานวิชาการใหแข็งแกรงเพือ่ พรอมตอการพัฒนาและเปดหลักสูตรสาขาวิชา
เพื่อการประกอบอาชีพรองรับการเขาสูความรวมมือในประชาคมอาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
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ภาควิชามีจุดออนที่ตองพัฒนาเรงดวนดานนักศึกษารับเขามีพื้นฐานความรูต่ํากวามาตรฐานซึ่งเมื่อได
พิจารณารวมกันแลวไดแนวทางพัฒนาคือจะมีการสอบวัดระดับความรูพื้นฐานเพื่อจัดสอนทบทวนกอนการ
เรียนรายวิชาบังคับ และรายวิชาตอเนื่องในหลักสูตร จะออกประกาศขอกําหนดเกณฑการพัฒนาตนเองดวย
โปรแกรม Ellis ในหองปฏิบัติการภาษาของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหนกั ศึกษาเรียนเสริมเพื่อเตรียมสอบวัด
ระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ เชน TOEIC /CU TEP ฯลฯ จํานวน 4 ภาคเรียนตอเนื่องและมอบหมาย
อาจารยรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
.ภาควิชาไดรวมกันวิเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชา มีดังนี้
1. มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทีส่ อดคลองกับแผนกลยุทธ นโยบาย วัตถุประสงคของคณะและ
มหาวิทยาลัยครบทุกพันธกิจ
2. มีการประชุมคณาจารยในภาควิชาเพื่อถายทอด ชี้แจง ทําความเขาใจแผนกลยุทธ นโยบาย
วัตถุประสงค ตลอดจนประกาศและขาวสารตางของคณะและมหาวิทยาลัย การรวมกันพิจารณา ผล
การประเมินการปฏิบัติงานโครงการและรวมกันเสนอแนวทางแกไขปรับปรุงแลวเสนอนําคณะเพื่อ
พิจารณา
3. นําขอเสนอแนะจากคณบดี คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 :
ชนิดตัวบงชี้ :
ขอมูลที่ใช
:
เกณฑมาตรฐาน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการพัฒนาแผน (1.1 .สกอ)
กระบวนการ
ปงบประมาณ
ขอ
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
3 หรือ 2 ขอ
5 หรือ 4 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก = คณะกรรมการประเมิน
กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในคณะและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานของคณะมหาวิทยาลัยและ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจน
สอดคลอ งกับ จุดเนนของกลุม สถาบั น
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับ ที่ ) 2พ (2565 – 2551.ศ . และ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

ตอ = การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว
และแผนปฏิบัติการรายปที่ปรับปรุง
ตามผลการวิเคราะหสภาพ (SWOT
Analysis) ของภาควิชาตาม
สภาวการณปจจุบันที่สอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
วัตถุประสงคของภาควิชา โดยการมี
สวนรวมของอาจารยในภาควิชาและ
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเปน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

หลักฐาน
1.1-1(1)แผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การรายป
1.1-1(2) แผนกลยุทธของ
คณะ มหาวิทยาลัย
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แผนพัฒ นาการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ฉบับที่ ) 10พ (2554 – 2551.ศ.
ปณิธานของคณะที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานของนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย
2

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน ภาควิชาแจงใหคณาจารยในภาควิชา 1.1-1(1) บันทึกการ
ไปสูทุกหนวยงานภายใน
ทราบและชี้แจง ทําความเขาใจแผน ประชุมครัง้ ที่ 1/2555
กลยุทธของคณะทีส่ อดคลองกับแผน
กลยุทธ นโยบาย ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
3 มีก ระบวนการแปลงแผนกลยุท ธเ ป น
แผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
ภาควิช ารว มกัน พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ
ของคณะเปนแผนปฏิบัติงานระยะยาว
(2554-2558)และแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริก าร
ทางวิ ช าการ และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการสื บ สาน
โครงการตามแนวพระราชดําริ

หลักฐาน
1.1-1(1) ผลการวิเคราะห
SWOT
1.1-1(2) แผนปฏิบัติงาน
ระยะยาว (2554-2558)
และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2555
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4

มีตัวบ ง ชี้ข องแผนกลยุท ธ แผนปฏิบั ติ
งานประจําป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า มแผ น ก ล ยุ ท ธ แล ะ
แผนปฏิบัติงานประจําป

5

มีก ารดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําปครบ 4 พันธกิจ

กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยาง
น อ ยป ล ะ 2 ครั้ ง และรายงานผลต อ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา

ภาควิชาไดรวมกันกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จและคาเปาหมายของทุก
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และมอบหมายผูร ับผิดชอบเสนอผล
การดําเนินงานที่แสดงผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป

1.1-1(1) แผนปฏิบัติงาน
โครงการและสรุปผลการ
ดําเนินงานทุกโครงการ
ครบตามพันธกิจ

1.1-1(1) แผนปฏิบัติงาน
โครงการและสรุปผลการ
ดําเนินงานแยกตามพันธ
กิจทัง้ สี่พันธกิจ

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชามีแผนการติดตามการ
ดําเนินงานตามพันธกิจทีม่ อบหมายให
ผูรบั ผิดชอบรายงานตอที่ประชุม
ภาควิชาและหลักสูตรเพื่อประเมินผล
และรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข
ปรับปรุงเปนระยะๆ อยางนอยภายใน
1 เดือนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการที่ไดรบั มอบหมาย และ
รายงานผลตอคณบดีและ
คณะกรรมการประจําคณะเพือ่

หลักฐาน
1.1-1(1) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555
1.1-1(2) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 3/2555
1.1-1(3) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 4/2555
1.1-1(4) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 5/2555
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พิจารณาปละหลายครั้งตามวาระการ
ประชุม
7

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ ง และรายงานผลตอ ผูบ ริ ห ารและ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา

ภาควิชารวมกันประเมินผลการดําเนิน 1.1-1(1) บันทึกการ
โครงการรวมกัน พิจารณาความ
ประชุมครัง้ ที่ 6/2555
สอดคลองและเปนไปตามตัวบงชี้ของ
แผน พิจารณาแนวทางแกไขปรับปรุง
เปนระยะๆอยางนอยภายใน1เดือน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการที่ไดรบั
มอบหมาย และรายงานผลตอคณบดี
และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาปละหลายครั้งตามวาระการ
ประชุม

8

มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณา ข อ คิ ด เห็ น
และข อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป

ภาควิชานําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะไปรวมกัน
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําป 2556 และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ

1.1-1(1) แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2556 ที่ปรับปรุง
ตามขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และคณะกรรมการ
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ดําเนินการ ......... ประเด็น ขอที่ได ......... คะแนน .............

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
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แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คณะคาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
1. การอบรมเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การออกขอสอบมาตรฐาน สถิติวิจัยและการใช
โปรแกรมSPSS
2. การบริการวิชาการเพื่อหารายได เชนหลักสูตรฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ตัวบงชี้ที่ 1.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น (มรอ.)
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ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธกี ารคํานวณ

:

ผลลัพธ
ปการศึกษา

:

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

X 100

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
หนวย
โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทองถิ่น

เรื่อง

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

คน

รอยละงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ

ตอ

กก
0

16.5
0 #DIV/0!

การคํานวนคะแนน
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน

0

คาคะแนนเต็ม 5

30

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ไมมีงานวิจยั

30

0 #DIV/0!

ผลคะแนนหนวยงาน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

#DIV/0!

รอยละ 5.88 คะแนน 0.98
3
3

คะแนนประเมินตนเอง
0

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คณะคาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
:............ภาควิชาสนับสนุนใหอาจารยจดั ทํางานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่นโดย
ประสานงานกับหนวยจัดการงานวิจัยของคณะและสถาบัน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น
ลําดับ
งานวิจัย
ผูวิจัย

วันเดือนป
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ที่แลวเสร็จ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ภาควิชามีจุดแข็งในการผลิตบัณฑิตสืบเนื่องมาจากอาจารยในภาควิชามีคุณภาพ เชี่ยวชาญในการสอน
เปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพียงพอ มีอาจารยเจาของภาษาถึงสามคน ครอบคลุมสามสําเนียงอันไดแก
อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ทําใหนักศึกษามีความสามารถสื่อสารที่ห ลากหลาย การเสริม จุดแข็งสวนนี้
ภาควิชาไดควบคุมการปฏิบัติงานของอาจารยที่สอนวิชาเอกและอาจารยชาวตางประเทศ ใหเปนไปตามแนว
การสอนและมาตรฐานระดับปริญญาตรีอยางเขมงวด
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในภาควิชายังมีจุดที่ควรพัฒนาดานการบริหารเวลา และการใชเวลาใหเปนประโยชน ซึ่ง
อาจารยทปี่ รึกษาจะมีบทบาทรวมกับอาจารยผสู อนในการกําหนดใหมีการเรียนเพิ่มเติม การฝกประสบการณ
ดานภาษาในโอกาสตางๆ ที่มีชาวตางชาติ การบังคับเขาหองปฏิบัติการภาษาและการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาในการใหบริการดานภาษาในชุมชน โดยภาควิชาเนนใหนักศึกษามีโอกาสใชภาษาอังกฤษมากทีส่ ุด
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ภาควิชาดําเนินตอเนื่องคือการเชิญผูรูและมีประสบการณดานการใชภาษาในอาชีพ
ตางๆ มาเป นวิท ยากรให ความรูแกนัก ศึก ษา และการนํานัก ศึก ษาไปทัศนศึก ษาในสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับอาชีพดานภาษาอังกฤษ
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 :

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร )สกอ2.1 ., ก.พ.ร.14 (

ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
ขอมูลที่ใช
:
ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
ผลการดําเนินการ
กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีร ะบบและกลไกการเป ดหลั ก สูต รใหม
และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาฯ มีระบบและกลไก
การเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
และไดพัฒนาหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ที่ สกอ.
รับรองแลว
ภาควิชาแจงเรื่องการเปดใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุงโดย
เปดรับนักศึกษาในปก.ศ.
2555 จํานวน 1 กลุม 40 คน
แตยังไมปดหลักสูตรเกาจะใช
กับนักศึกษาชั้นปที่2-3-4
ตอไป

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

หลักฐาน
2.1-1 (1) ประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรือ่ งลําดับ
ขั้นตอนและกลไกการ
บริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ. 2555
2.1-1 (2) คูมือการแสนอห
ลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.1-1 (3) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.
2554
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 2

มีร ะบบและกลไกการป ดหลั ก สู ต รตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ภาควิชาฯ มีระบบและกลไก
การปดหลักสูตรตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ภาควิชา
แจงแกคณาจารยเรื่อง
หลักสูตรเกาจะใชกบั
นักศึกษาชั้นปท2ี่ -3-4 ตอไป

 3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แ ล ะ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ )การดําเนินงาน
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมิ น ผลตาม "ตั ว บง ชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานตามประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรื อ สาขาวิ ช า เพื่ อ การประกั น
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน "
กรณี ที่ หลั ก สู ต รใดยั ง ไมมี ป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิส าขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมิ น ตามตั ว บง ชี้ ก ลางที่ กํ า หนดใน
ภาคผนวก ก (สํ า หรั บ หลั ก สู ต รสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่ เกี่ยวของดวย

ภาควิชาฯ มีการพัฒนา
หลักสูตรฉบับปรับปรุงเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดม ศึกษา
และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ
โดยยึดประกาศมาตรฐาน
กลางคุณวุฒสิ าขาวิชาในการ
จัดทํา มคอ. 2 และ ไดรับ
การรับรองจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัยและสกอ.แลว
ภาควิชาประกาศแจง
คณาจารยใหจัดทํามคอ. 3
ในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรใหมเผยแพรในเว็บ
ไซดของคณะอยางนอย 1
เดือนกอนเปดภาคเรียน
สําหรับรายวิชาตามหลักสูตร
เกาใหจัดทําแนวการสอน
เสนอคณะ ภาควิชารวมกัน

2.1-2 (1)ประกาศของ
มหาวิทยาลัยเรือ่ งลําดับ
ขั้นตอนและกลไกการ
บริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ. 2555
2.1-1 (2) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.
2554
2.1-3 (1) จํานวนมคอ. 3
ที่ปรากฎในเวบไซดของ
คณะ และจํานวนแนวการ
สอนรายวิชาแยกตาม
หลักสูตร
2.1-3 (2) สมอ. 07
2.1-3 (3)จํานวน มคอ. 5
2.1-3 (4) เลมหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2555
ที่รับรองแลวและเลม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2548
2.1-3 (5) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.
2554 (ประกาศแจง
คณาจารยใหจัดทํามคอ. 3)
2.1-3 (6) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 8 ภาคเรียน
ที่ 2 พ.ศ. 2555 (ภาควิชา
รวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิ

27

กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
 4 มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ
1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตร อยางนอยตามกรอบเวลาที่
กํ า หนดในเกณฑม าตรฐานหลั ก สู ต ร ฯ
กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหง
ชา ติ จ ะ ต อ ง ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมิน 5ขอแรกและอยาง นอยรอย
ละ 80ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุก
หลักสูตร

ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา ในดานการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน
การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร การบริหาร
คณาจารย การเพิ่มทักษะ
ความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนและการให
คําแนะนํานักศึกษา การ
สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต มีการวางแผนงาน
ระยะยาวและแผนปฏิบัตกิ าร
รายป แผนติดตาม
ประเมินผล และภาควิชาได
สรุปผลการจัดการเรียนการ
สอน
ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบ
ถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ
3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตร
สาขาวิชาภาษา อังกฤษ
(2548) หลังการใช หลักสูตร
ฯมาแลว 5 ป

สาขาวิชา)
2.1-3 (7) บันทึกการ
ประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.
2555 (การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ)์
2.1-3 (8)สรุปผลการเรียน
ของนักศึกษา
2.1-3 (9)แผนการ
พัฒนาการเรียนการสอน
จากผลการประเมินของ
นักศึกษา
2.1-3 (10)รายชื่ออาจารย
ใหมทรี่ ับการปฐมนิเทศ
2.1-3 (11)รายชื่ออาจารย
ที่เขาอบรมทางวิชาการ

หลักฐาน
2.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการภาควิชา
2.1-4 (2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชาครัง้ ที่ 1/2555 ที่
มีวาระในการกํากับดูแล
การดําเนินงานของ
หลักสูตร
2.1-4 (3) รายงานวิจัย
ประเมินผลหลักสูตร
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มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ
1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีก ารพัฒ นาหลัก สูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ข
างตน ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4

2.1-5 (1) รายงานการ
ประชุมภาควิชาครั้งที่
2/2555 ที่มีการแบงหนาที่
ของคณะกรรมการ
ภาควิชาอยางชัดเจน
2.1-5 (2) เลมหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงปการศึกษา
2555
2.1-5 (3) ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
2.1-5 (4) ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.1-5 (5) รายชื่ออาจารย
ที่ปรึกษาประจําหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.1-5 (6) ประกาศแตงตั้ง
อาจารยทปี่ รึกษาฯ และ
ประกาศแตงตัง้
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
คะแนน 5
คะแนน 5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการครบ 5 ขอ
แนวทางในการพัฒนาในปตอไป:

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนน 5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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1).จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2555 ใหมีคุณภาพตามเกณฑ มคอ.
2) พัฒนาหลักสูตรใหมที่สนองความตองการของสังคม

ตัวบงชี้ที่ 2.6 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (2.6 .สกอ)
:
:
:

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
1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

2

ผลการดําเนินงาน
2.6-1 (1) ที่ประชุมภาควิชามีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยอางอิงจาก
คูมือการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย ผศ. กฤดา ชุม
จันทรจิรา (2553)

หลักฐาน
2.6-1 (1) คูมือการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดย ผศ.
กฤดา ชุมจันทรจิรา (2553)
2.6-1 (2) รายงานการประชุม
ภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่
21 ประจําปการศึกษา 2554

2.6-1 (2) อาจารยภายในภาควิชามีการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนกอนการเรียนทุกรายวิชาในภาคเรียนที่
1 และ 2 ปการศึกษา 2555

2.6-1 (1) แบบวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนกอนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป
การศึกษา 2555

2.6-1 (3) อาจารยผูสอนมีแนวพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2555 ที่
สรางขึ้นจากผลประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียน
กอนหนา

2.6-1 (1) แนวพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป
การศึกษา 2555

ทุกรายวิชาของทุก
2.6 -2 (1) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชา
2.6-2 (1) สรุปภาระงานสอน
หลักสูตร มีรายละเอียด ภาษาตะวันตกไดจัดผูสอนตามคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอน ของอาจารยภายในภาควิชาฯ
ของรายวิชาและของ
และมีแนวการสอนทุกรายวิชา
ตามคําสั่งแตงตั้งอาจารยผสู อน
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ประสบการณภาคสนาม
(ถามี)กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา
ตามที่กําหนดในกรอบ 2.6 -2 (2) มีการเผยแพร มคอ. 3 รายวิชาในหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
ฉบับปรับปรุง 2555 ในเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตร
ระดับอุดมศึกษา
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
แหงชาติ

3

4

กก

ตอ

พรอมแนวการสอนและมคอ.
3 ทุกรายวิชาที่เปดสอน

2.6 -2 (1) เว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มคอ. 3
http://human.uru.ac.th/M
3/index.php3/
2.6 -3 (1) ภาควิชามีรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.6-3 (1) แนวการสอน
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนที่สงเสริมให รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ผูเรียนฝกฝนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
สื่อสารและแนวการสอน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรียน

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร
เรี ยนรู ดวยตนเอง และ
การให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู
จากการปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
และนอกห องเรี ยนหรื อ
จากการทําวิจัย
2.6 -3 (2) นักศึกษาที่เรีย นในรายวิชาภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ไดฝกฝนทักษะการเรียนภาษาอังกฤษนอกหองเรียนดวย
ตัวเองผานการเขาหองปฏิบัติการทางภาษา

2.6 -3 (1) รายงานผลการเขา
ใชหองปฏิบัติการทางภาษา
ของนักศึกษาในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรียน
2.6-4 (1) ภาควิชาภาษาตะวันตกเชิญผูมีประสบการณ
2.6-4 (1) แนวการสอน
ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเขามา รายวิชาเตรียมฝก
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประสบการณวิชาชีพ
เตรียมฝกวิชาประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มีการใหผูมี
ประสบการณทาง
วิชาการหรือในวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการ 2.6-4 (2) จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพแก 2.6 -4 (1) สรุปรายงาน
เรียนการสอนทุก
นักศึกษาและศิษยเกาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาประสบการณ
หลักสูตร
ภาควิชาภาษาตะวันตก
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

ขอ
เกณฑการประเมิน
5 มีการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อ

ผลการดําเนินงาน
2.6-5 (1) มีการทําวิจัยเรื่องการแกปญหาระดับประโยค
ดวยการใชกฎโครงสรางวลีสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
หลักสูตรสาขาวิชาภาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

หลักฐาน
2.6-5 (1) งานวิจัยเรื่องการ
แกปญหาการเขียนระดับ
ประโยคดวยการใชกฎ
โครงสรางวลีสําหรับนักศึกษา
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พัฒนาการเรียนการ
สอน

6

7

มี การประเมิ นความพึ ง
พอใจของผูเ รี ย นที่ มี ต อ
คุ ณภ าพ การ จั ด กา ร
เรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรีย นรูทุ ก
ร า ย วิ ช า ทุ ก ภ า ค
การศึกษา โดยผลการ
ประเมิ นความพึ ง พอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํา
กว า จากคะแนน 3.51
5 เต็ม
มี ก า ร พั ฒ น า ห รื อ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ
ก า ร ส อ น ห รื อ ก า ร
ประเมิ นผลการเรี ย นรู
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ

ชั้นปที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

2.6-6 (1) มีผลการประเมินการสอนของคณาจารยทุก
ทานในภาควิชาภาษาตะวันตกอยูในระดับดี

2.6-6 (1) ผลประเมินการสอน
อาจารยโดยกองบริการ
การศึกษา

2.6-7 (1) อาจารยผูสอนมีแนวพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2555 ที่
สรางขึ้นจากผลประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียน
กอนหนา

2.6-7 (1) แนวการสอนในภาค
เรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา
2555

2.6-7 (2) อาจารยผูสอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป
การศึกษา 2555 ที่สรางขึ้นจากผลประเมินการเรียนการ
สอนในภาคเรียนกอนหนา

2.6-7(2) แนวพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ป
การศึกษา 2555

ดําเนินการ 6 ประเด็น ขอที่ได 1, 2, 3, 4, 5, 7 คะแนน 4
ดําเนินการ 7 ประเด็น คะแนน 5
ดําเนินการ 7 ประเด็น คะแนน 5
คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย
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ดําเนินการ 7 ประเด็น

คะแนน 5

บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คณะคาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
:.
ภาควิชาสนับสนุนใหอาจารยผูสอนที่มีผูสอนที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑไดพฒ
ั นาการเรียนการสอน

.............................................................................................................

ตัวบงชี้ที่ 2.9 :
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
วิธีการคํานวณ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1)
:
:

ผลผลิต
ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบวิชาชีพอิสระ
ป
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ
- ผูตอบแบบสํารวจตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษาในปนั้น ๆ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ภายใน 1

X 100
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ผลการดําเนินงาน
ปกศ.ที่จบ
จํานวนบัณฑิตที่จบในปการศึกษา 2554

2554
17

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

17

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

16

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ

1

รอยละบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
ร ้อยละบัณฑิตมีงานทํา

100
100

คาคะแนน 5

100

ผลคะแนน

5

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

รอยละ 79.1 คะแนน 3
3
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
คะแนนประเมินตนเอง
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 100
5
บรรลุ
แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
พัฒนาทักษะความสามารถดานการใชภาษาในการสื่อสารใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
นักศึกษาในภาควิชาภาษาตะวันตกมีคุณลักษณะสอนงาย ยอมรับผูอื่น งายตอการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมถามีแบบอยางที่ดี ภาควิชาจึงจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีอัตลักษณที่พงึ ประสงคคือ “ภาษาดี มี
วินัย ใฝรู สูงาน ผสานสังคม” ในโครงการพัฒนานักศึกษา เชน โครงการบัณฑิต โครงการปฐมนิเทศและวัน
แรกพบ โครงการคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชดําริฯ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในภาควิชายังมีความรูต่ํากวาพื้นฐานที่จะศึกษาตอในระดับปริญญา ภาควิชาจึงวางแผนสอบ
วัดความรูพื้นฐาน และจัดสอนเสริมในวันหยุด
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แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
การดําเนินงานของภาควิชาที่ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดแกก ารกําหนดคูมือนักศึก ษาที่มีแนวทาง
ปฏิ บั ติ ต นและแผนการเรี ย นตลอดระยะเวลา 4 ปใ นหลั ก สู ต ร และข อ กํ า หนดการพั ฒ นาตนเองด า น
ภาษาอังกฤษซึ่งทําใหนักศึกษารูจักการวางแผนเวลาเพราะมีการประเมินผลดวย

ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (3.1 .สกอ)

ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช

:
:

เกณฑการประเมิน

:

กระบวนการ
ปการศึกษา
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ขอ 7

ผลการดําเนินการ
กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
1 มี การจั ด บริ การให คํ าปรึ กษาทางวิ ช าการและ 3.1-1 (1) คณะและภาควิชาได
3.1-1(1) คําสั่งอาจารยที่
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
เสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ปรึกษาประจําปการศึกษา
เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและ 2555
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
ทุกชั้นป
3.1-1(2) คณะและภาควิชาไดจัด 3.1-1(2) ตารางเขาพบ
นักศึกษาประจําปการศึกษา
ตารางการเขาพบนักศึกษา
2555
3.1-1(3) บันทึกการให
คําปรึกษาของนักศึกษาทุกชั้น
ป
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอ 3.1-2(1) ภาควิชาฯไดจัดบริการ 3.1-2(1) รูปถายบอรด
นักศึกษา
ประชาสัมพันธโดยการติด
ประชาสัมพันธของภาควิชา
ประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ
ของภาควิชาและหนาหองพัก
อาจารย อาคาร 7 หอง 713
และ 714
3.1-1(3) มีการบันทึกการให
คําปรึกษารายกลุมและรายกรณี

2

3.1-2(2) ภาพหนาจอของ
3.1-2(2) ภาควิชาฯไดสราง
เว็บไซต
เว็บไซต
http://uttaradit.uru.ac.th/
http://uttaradit.uru.ac.th/~e
~englishclub
nglishclub เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่จะจัดใหแกนักศึกษา
ความรูจากการจัดกิจกรรม ขาว
รับสมัครงาน
3.1-2(3) ภาพหนาจอการ
3.1-2(3) อาจารยที่ปรึกษามีการ ประชาสัมพันธขาวสารของ
แจงขอมูลขาวสารผานทาง
อาจารยที่ปรึกษาผานทาง
www.facebook.com ของ
www.facebook.com/
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3

มีการจั ด กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาประสบการณ ท าง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ศิษยเกา

5

มี ก าร จั ดกิ จกร ร มเ พื่ อพั ฒ นาค วามรู แ ล ะ
ประสบการณใหศิษยเกา

6

มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 5 จากคะแนนเต็ม 3.51

อาจารยที่ปรึกษา
3.1-3(1) ภาควิชาไดจัดกิจกรรม
โครงการ “พัฒนาประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา” เพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1-4(1) ภาควิชาฯไดจัดบริการ
ประชาสัมพันธใหกับศิษยเกาโดย
การติดประกาศที่บอรด
ประชาสัมพันธของภาควิชาและ
หนาหองพักอาจารย
3.1-4 (2) ภาควิชาฯไดสราง
เว็บไซต
http://uttaradit.uru.ac.th/~e
nglishclub เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่จะจัดใหแกศิษยเกา
ความรูจากการจัดกิจกรรม ขาว
รับสมัครงาน
3.1-4(3) อาจารยในภาควิชาฯ มี
การแจงขอมูลขาวสารใหกับศิษย
เกาผานทาง
www.facebook.com ของศิษย
เกา
3.1-5(1) ภาควิชาไดจัดกิจกรรม
โครงการ “พัฒนาประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เกา” เพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกศิษยเกา
3.1-6(1) ภาควิชาไดทําแบบ
ประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3
3.1-6(2) ภาควิชาไดวิเคราะห
แบบสอบถาม โดยทุกขอมี
คะแนนไมต่ํากวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5

3.1-3(1) สรุปรายงานโครงการ
“พัฒนาประสบการณวิชาชีพ
แกนักศึกษาและศิษยเกา”

3.1-4 (1) รูปถายบอรด
ประชาสัมพันธของภาควิชา

3.1-4 (2) ภาพหนาจอของ
เว็บไซต
http://uttaradit.uru.ac.th/
~englishclub

3.1-4(3) ภาพหนาจอการ
ประชาสัมพันธขาวสารผาน
ทาง www.facebook.com

3.1-5(1) สรุปรายงานโครงการ
“พัฒนาประสบการณวิชาชีพ
แกนักศึกษาและศิษยเกา”

3.1-6(1) แบบประเมิน
คุณภาพการใหบริการ
นักศึกษาของภาควิชาภาษา
ตะวันตก
3.1-6(2) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ
นักศึกษาของภาควิชาภาษา
ตะวันตก
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กก

ตอ

ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
7 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการ 3.1-7(1) ภาควิชาไดนําผลการ
ให บ ริ ก ารมาใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาการ ประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
ใหบริการเขาสูการประชุม
คณะกรรมการของภาควิชา ใน
วาระเพื่อพิจารณา โดย
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ
เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
แผนการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษาตอไป

เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

คะแนน 5
คะแนน 5

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

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

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
7ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

คะแนน 5

หลักฐาน
3.1-7(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา
ครั้งที่ 4/2556 – วันที่ 24
กุมภาพันธ 2556

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คณะคาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
พัฒนาระบบเว็บไซตใหทันสมัยโดยใหสอดคลองกับระบบ Social Network เพื่อใหการประชาสัมพันธ

สามารถเขาถึงนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว และสามารถรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษาไดทันที
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หลักสูตรมีแผนปฏิบัติงานบริการทางวิชาการแกสังคมประจําทุกปการศึกษา
2. หลักสูตรมีแผนการเรียนที่บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. หลักสูตรมีการทําวิจัยรวมกับงานบริการทางวิชาการแกสังคม
4. หลักสูตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
1. การบริก ารทางวิชาการแกสังคมในปจจุบัน มีระยะเวลาเพียงแค 1 วัน ควรมีการเพิ่ม หรือขยาย
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น
2. การบริการทางวิชาการแกสังคมมีเพียงกิจกรรมโครงการคายภาษาอังกฤษเทานั้น ซึ่งควรมีกิจกรรม
โครงการที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น
3. หลักสูตรควรจัดทําโครงการบริการฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
ขอมูลที่ใช
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
:
:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
ปการศึกษา
:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ผลการดําเนินการ
กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 5.1-1 (1) ภาควิชาฯ จัดทํา
แก สั ง คม และดํ า เนิ น การตามระบบที่ คูมือการประกันคุณภาพ
กําหนด
การศึกษาภายในภาควิชาฯ
ป 2554-2555

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

หลักฐาน
5.1-1 (1) คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาฯ ป 2554-2555
5.1-1 (2) แผนปฏิบัติงาน
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5.1-1 (2) ภาควิชาฯ มีแผน
ปฏิบัติงานของภาควิชา ฯ
ประจําปการศึกษา 2555
5.1-1 (3) ภาควิชาฯ มีคูมือ
การบริการทางวิชาการแก
สังคม เพือ่ เปนแนวทาง
ปฏิบัติ
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก 5.1-2 (1) นักศึกษาและ
สังคมกับการเรียนการสอน
คณาจารยในภาควิชาจัด
โครงการบริการทางวิชาการ
จํานวน 2 โครงการ ไดแก
- โครงการคายภาษาอังกฤษ
English Day Camp และมี
การแสดงละครภาษาอังกฤษ
โดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
การเรียนภาษาดวยการแสดง
ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปาก
ฝาง ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลปากฝาง
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555
- โครงการคายภาษาอังกฤษ
สําหรับโรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน ณ
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ
พิทยากร ซึ่งตั้งอยูท ี่อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2556

ของภาควิชา ฯ ประจําป
การศึกษา 2555

5.1-1 (3) คูมือการบริการ
วิชาการแกสังคม

5.1-2 (1) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน
5.1-2 (2) แนวการสอน
รายวิชาการเรียนภาษา
ดวยการแสดง

5.1-2 (3) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
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3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก 5.1-3 (1) ภาควิชาฯ มีการ
สังคมกับการวิจัย
ประเมินโครงการจากการจัด
กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทั้ง 2 โครงการ ไดแก
โครงการคายภาษาอังกฤษ
English Day Camp และ
โครงการคายภาษาอังกฤษ
สําหรับโรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
5.1-3 (2) มีการทํางานวิจัย
ในชั้นเรียน เรื่อง การ
วิเคราะหขอผิดพลาดในการ
ถายทอดเสียงภาษาอังกฤษ
(Transcription) ของ
นักศึกษาที่เรียนวิชา
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ
จากการบริการวิชาการใน
โครงการคายภาษาอังกฤษ
English Day Camp และ
โครงการคายภาษาอังกฤษ
สําหรับโรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร 5.1-4 (1) ภาควิชาฯ จัดใหมี
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ การประเมินผลโครงการทั้ง
การเรียนการสอนและการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมทั้ง 2
โครงการ

5.1-3 (1) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน
5.1-3 (2) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
5.1-3 (3) รางรายงานการ
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห
ขอผิดพลาดในการ
ถายทอดเสียงภาษาอังกฤษ
(Transcription) ของ
นักศึกษาที่เรียนวิชา
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ

5.1-4 (1)เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน
5.1-4 (2)เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
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ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
5.1-4 (3) รายงานผลการ
ประเมินการบูรณาการการ
งานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยจากงานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห
ขอผิดพลาดในการ
ถายทอดเสียงภาษาอังกฤษ
(Transcription) ของ
นักศึกษาที่เรียนวิชา
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ.
5.1-4 (4) รายงานการ
ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 4
ประจําภาคเรียนที่
1/2555 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2555 (โครงการ
คายภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน)
5.1-4 (5) รายงานการ
ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 2
ประจําภาคเรียนที่
2/2555 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556
(โครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู

43

ประชาคมอาเซียน)
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร 5.1-5 (1) ภาควิชาฯ มีการ 5.1-5 (1) รายงานการ
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ ประชุมนําผลการดําเนินงาน ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 4
การเรียนการสอนและการวิจัย
เสนอในทีป่ ระชุมเพือ่ สรุป
ประจําภาคเรียนที่
ผลงาน ปญหาและอุปสรรค 1/2555 เมื่อวันที่ 19
รวบรวมขอเสนอแนะเพื่อ
กันยายน 2555 (โครงการ
นําไปสูการบูรณาการกับการ คายภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อันจะกอใหเกิดการพัฒนา อาเซียน)
และเพือ่ นําไปจัดแผนงาน
5.1-5 (2)รายงานการ
โครงการในป 2556
ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 2
ประจําภาคเรียนที่
2/2555 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556
(โครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน)
5.1-1 (2) แผนปฏิบัติงาน
ของภาควิชา ฯ ประจําป
การศึกษา 2555

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
5
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
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แนวทางในการพัฒนาในปตอ ไป (โครงการ/สิ่งที่คาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
1. นําเสนอโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดอบรมภาษาอังกฤษ
2. สําหรับกิจกรรมโครงการคายภาษาอังกฤษ จะประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อของบประมาณ
สนับสนุนเพิม่ เติม นําไปเสริมดานของรางวัลใหกบั ผูเ ขารวมกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
ขอมูลที่ใช
:
ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ผลการดําเนินการ
กก ตอ ขอ
เกณฑการประเมิน
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
5.2-1 (1) ภาควิชาฯ
ดําเนินงานบริการทาง
วิชาการตามผลสํารวจโดย
คณะฯ ไดจัดทําการสํารวจ
ความตองการดานการบริการ
ทางวิชาการ และพบวามี
ความตองการใหจัดโครงการ
คายภาษาอังกฤษ
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อ 5.2-2 (1) ภาควิชา ฯ
การเรียนรูและเสริ ม สรางความเขม แข็ ง ดําเนินการจัดกิจกรรม
ของชุม ชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ โครงการคายภาษาอังกฤษ
หรือหนวยงานวิชาชีพ
English Day Camp รวมกับ
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555

หลักฐาน
5.2-1 (1) สรุปผลการ
สํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการ ภาควิชา/
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.
2552- 2555
5.2-2 (1) ใบรับรองการใช
ประโยชนโครงการบริการ
วิชาการ
5.2-2 (2) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน
5.2.2 (3) หนังสือขอบคุณ
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จากโรงเรียนชุมชนเมือง
ปากฝาง
5.2-2 (2) ภาควิชาฯ
ดําเนินการจัดโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับโรงเรียน
มัธยมและประถมศึกษา
เตรียมสูประชาคมอาเซียน
รวมกับโรงเรียนเทศบาลศรี
พนมมาศพิทยากร อําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่
28 มกราคม 2556
3 มีก ารประเมินประโยชนห รือผลกระทบ 5.2-3 (1) ภาควิชาฯ มีการ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
ประเมินการจัดกิจกรรมทั้ง 2
โครงการเพือ่ ใหทราบผลตอบ
รับในการจัดกิจกรรม

5.2-2 (1) ใบรับรองการใช
ประโยชนโครงการบริการ
วิชาการ
5.2-2 (2)เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
5.2-3 (1) เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน
5.2-3 (2)เลมสรุปการจัด
กิจกรรมโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน
5.2-3 (3) ใบรับรองการใช
ประโยชนโครงการบริการ
วิชาการ
5.2-3 (4) รายงานการ
ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 4
ประจําภาคเรียนที่
1/2555 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2555 (โครงการ
คายภาษาอังกฤษเพื่อการ
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4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบ และก ลไก หรื อ กิ จกรร มกา ร
ใหบริการทางวิชาการ

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน)
5.2-3 (5)รายงานการ
ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 2
ประจําภาคเรียนที่
2/2555 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556
(โครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน)
5.2-4 (1) มีการนําผลการ
5.2-4 (1) รายงานการ
ประเมินในขอ 3 เสนอในที่ ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 4
ประชุมเพื่อเปนแนวทางใน ประจําภาคเรียนที่
การปรับปรุงพัฒนา
1/2555 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2555 (โครงการ
คายภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพรอมสูป ระชาคม
อาเซียน)
5.2-4 (2)รายงานการ
ประชุมภาควิชา ครัง้ ที่ 2
ประจําภาคเรียนที่
2/2555 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2556
(โครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับ
โรงเรียนมัธยมและ
ประถมศึกษาเตรียมสู
ประชาคมอาเซียน)
5.2-5 (1) หลังจากจัด
5.2-5 (1) เว็บไซตคณะ
กิจกรรมแลวภาควิชาฯ มีการ (ภาพถายและองคความรูท ี่
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ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

ผลประเมินปที่แลว
เปาหมายปนี้
เปาหมายปตอไป

เผยแพรองคความรูท ี่ไดจาก ไดจากการจัดกิจกรรม)
การจัดกิจกรรมโครงการและ 5.2-5 (2)Facebook
ไดนําภาพถายลงเวปไซตของ
คณะ เผยแพรผานโซเชียล
เน็ตเวิรค (Facebook)

ดําเนินการ 5 ประเด็น ขอที่ได 5 คะแนน 5
5
5

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการ
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แนวทางในการพัฒนาในปตอไป (โครงการ/สิ่งที่คาดวาจะทําเพื่อการพัฒนาในปถัดไป)
ความตองการของชุมชนใหมเพื่อเพือ่ นําไปสูก ารบริการทางวิชาการแกสงั คมในประเภทอื่นๆ ที่เพิม่ เติมจากการ
จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว

บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม
บรรลุ

คะแนน

เปาหมายปตอไป

0

3

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.4

3

รอยละ 0

ไมบรรลุ

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

0

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1

5

ดําเนินการครบ 5
ขอ

บรรลุ

5

5
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2.6

5

2.9

3

ดําเนินการครบ 7
ขอ
รอยละ 100

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

ผลคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1
5
ดําเนินการครบ 7
ขอ
3.2
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1
5
ดําเนินการครบ 5
ขอ
5.2
5
ดําเนินการครบ 5
ขอ
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย รวมทุกองคประกอบ

5
บรรลุ/ไม
บรรลุ

คะแนน

เปาหมายปตอไป

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

ตาราง ส2 สรุปผลการดําเนินงานแยกตามองคประกอบ
องคประกอบ
ปจจัยนําเขา
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย

คะแนนเฉลี่ย
กระบวนการ ผลผลิต

รวม
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5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม
คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. ผูช วยศาสตราจารย ดร. นิรมล สุวรรณกาศ
2. อาจารยทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
3. อาจารยรัฐพล
ทองแตง
4. อาจารยสุรพล
สิงหเนตร
5. อาจารยหนึ่งฤทัย
ดวงดัน
6. อาจารยอุบลรัตน
พูลทรัพย
7. อาจารยวราภรณ
มิ่งขวัญ
8. อาจารยภานุวัตร
ชวยแกไข
9. อาจารยศิริกาญจน ศรีวิศาล
10. อาจารยปญญาณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ
11. อาจารยชาริสร
เสนาปา

ประธานคณะกรรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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(...................................................................)
คณบดี/ผูอํานวยการ ............................................

