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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ มี ผ ลการด าเนิ น งานในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ ม าตรฐานตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.24 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร 6 องค์ ป ระกอบ (13 ตั ว บ่ ง ชี้ ) โดยมี จ านวน 2องค์ ป ระกอบ อยู่ ใ นระดั บ ดี
(องค์ประกอบที่ 4,5 ) และมีจานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 2,3,6 )
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
2.86
3.00
3.46
3.50
3.00
3.24

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. กระบวนการให้นิสิตจบการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด

2.
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ชื่อย่อ ศป.ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25540091104566
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) มุ่งสร้างศิลปิน นักดนตรี และนักออกแบบ ด้านศิลปะจินตทัศน์ ( Imaging Arts) มานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology ) และนวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) ที่มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนการคิด มี
กระบวนการศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย(2) มุ่งสร้างศิลปิน นักดนตรี และนัก
ออกแบบที่สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และดุริยางค์ร่วมสมัยที่สามารถบูรณาการความคิดทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์สังคมศาสตร์ และบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(3) มุ่งสร้างศิลปิน นักดนตรี
และนักออกแบบที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีความอาทรต่อสังคมและสภาพแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมทาง
วิชาชีพ มีสานึกสาธารณะและเห็นคุณค่าของการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
*ผศ.รวิเทพ มุสิกะปาน
2

อ.กรกลด คาสุข

3

ผศ.อรัญ วานิชกร

4

*รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
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คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 2532, กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
2543, ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 2554
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์) , M.A.(Fashion
Design) 2553, Ph.D.( Art and Design :
Fashion Design) 2554
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 2550, ปร.ด.
(ทัศนศิลป์) 2557
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)2520 , กศ.ม.
(ศิลปศึกษา) 2532
4

5

อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์

6

อ.อัยนา ภูยุทธานนท์

ศป.บ.(ทัศนศิลป์-จิตรกรรม) 2540, ศป.ม.
(ทัศนศิลป์-จิตรกรรม) 2546, ศป.ด.
(ทัศนศิลป์) 2558
ศป.บ.(ภาพพิมพ์) 2550, ศป.ม.
(PRINTMAKING) 2552, ศป.ด.(ทัศนศิลป์)
2557

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น
ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
เพื่ อการพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ที่ดี /นวัต กรรม/ผลงานที่โ ดดเด่ น ตลอดจนได้ รับ ข้ อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 นิสิต
 ศึกษาเอกสาร
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ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11)
เกณฑ์การประเมิน

เหตุผล
ผลการ
(กรณีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ประจา ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจา
ผ่าน
ระบุเหตุผล
หลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจา
กรณีผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
“ไม่ผ่าน”
ตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ผ่าน
ระบุเหตุผล
ประจาหลักสูตร
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
กรณีผลการดาเนินงาน
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
“ไม่ผ่าน”
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของอาจารย์ คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ผ่าน
ระบุเหตุผล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
กรณีผลการดาเนินงาน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
“ไม่ผ่าน”
จานวนอย่างน้อย 3 คน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ 1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ผ่าน
ระบุเหตุผล
ผู้สอน
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
กรณีผลการดาเนินงาน
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
“ไม่ผ่าน”
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ 1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
ผ่าน
ระบุเหตุผล
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กรณีผลการดาเนินงาน
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
“ไม่ผ่าน”
การค้นคว้าอิสระ (ข)
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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เกณฑ์การประเมิน
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ 1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่

ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึง่
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

เหตุผล
ผลการ
(กรณีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)
ผ่าน
ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”

ผ่าน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”

ผ่าน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”

ผ่าน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”

ผ่าน

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”
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เกณฑ์การประเมิน
11. การปรับปรุงหลักสูตร

เหตุผล
ผลการ
(กรณีผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)
ผ่าน
ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
ตามรอบระยะเวลาที่
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
กาหนด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม ผ่าน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตร ศป.ม. ศิลปกรรม
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 41.94
แห่งชาติ
9.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
3
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
8
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 13 ตัวบ่งชี้)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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4.66

4.66

44

21.36

1.07

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

3.00

3.00
4.38

6

83.33

5

6

50

3.13

6

133.33

5

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

100

5.00

3.00

3.00

ตัวตั้ง 42.10
ตัวบ่งชี้ 13
คะแนน 3.24
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ผ่าน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ผ่าน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
ผ่าน
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ผ่าน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
ผ่าน
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ผ่าน
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ผ่าน
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
ผ่าน
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
ผ่าน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
ผ่าน
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ผ่าน
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน 12 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100
หลักสูตร ศป.ม. ศิลปกรรม มีการดาเนินงานร้อยละ 100.ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอ
บ
ที่
1

คะแน
น
ผ่าน

2

5
6

รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

I

P

-

-

O

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

2.86

ระดับคุณภาพปานกลาง

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน

2
3

จานวน
ตัวบ่งชี้

คะแน
น
เฉลี่ย

3
3

3.00
(3.1,3.2,3.3)

3.46
(4.1,4.2,4.3)

(2.1,2.2)

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

-

-

3.46

ระดับคุณภาพดี

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

2
2.86

3.24

4

3.00

3.67

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

1

-

3.00

7
3.20

4

13
ผลการประเมิน

2.86

(6.1)

3.50

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

ระดับคุณภาพดี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
นิสิตมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ส่งเสริมให้นิสิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร
ระดับชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การติดตามผลการประเมินจากผู้ใฃ้บัณฑิตให้มีจานวน
มากชึ้น

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

13

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1. มีระบบการดูแลและติดตามการทาปริญญานิพนธ์
1. เร่งกระบวนการให้นิสิตสามารถจบการศึกษา
เฃ่นการทางานเป็นทีมของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตใน ตามระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตร
2. ส่งเสริมให้นิสิตนาผลงานเข้าประกวด / เผยแพร่
2. มีกิจกรรมส่งเสริมนิสิตนอกฃั้นเรียน เพื่อเสริม
ในการประชุมระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
ประสบการณ์ และนาไปสู่การกาหนดหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ที่เหมาะสมกับนิสิต

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 .................................................................................................................................. ...

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นที่ยอมใน
ระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิฃาการใน
ระดับนานาชาติ เพื่อเข้าสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และ
ส่งเสริมให้นิสิตได้สร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
ร่วมกับผู้ประกอบการ
เสีย

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
เสริมสร้างเครือข่ายกับทางภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้กับนิสิตในหลักสูตร

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การจัดสรรห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาผลงานนิสิต

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ภาคผนวก
Common DataSet
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
รายการ
ผลการดาเนิ นงาน
หน่ วย
หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1
จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
39
คน
2
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด
9
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้จาการประเมินบัณฑิต
41.94 คะแนน
4
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมิน
23.08 ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิ ตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี
5
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
คน
ปี
6
จานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจทัง้ หมด
คน
7
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
ภายใน 1 ปี
8
ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
คะแนน
ภายใน 1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาโท) ผลงานของนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รบั การตี พิมพ์หรือ
เผยแพร่
9
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด
44
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ (ระดับปริ ญญาโท)
10
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ลกั ษณะใดลักษณะ
ชิน้
หนึ่ง (0.10)
11
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่อง
29
ชิน้
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่อง
1
ชิน้
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จานวนวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูลแต่สถาบัน
ชิน้
นาเสนอสภาอนุ มตั ติ ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิน้
15
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน 4
ชิน้
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ลาดับ

รายการ
ผลการดาเนิ นงาน
หน่ วย
หมายเหตุ
16
จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
1
ชิน้
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
ชิน้
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
18
จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ชิน้
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิน้
20
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ
9.40
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริ ญญาโท)
21
งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใด
ชิน้
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิน้
23
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิน้
24
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ชิน้
ระหว่างประเทศ (0.80)
25
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/
ชิน้
นานาชาติ (1.00)
26
ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
9.40
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาเอก) ผลงานของนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
28
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ (ระดับปริ ญญาเอก)
29
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ชิน้
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ชิน้
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่ม ี
ชิน้
อยูใ่ นฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมตั ิ
วารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิน้
33
บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ลาดับ

รายการ

ผลการดาเนิ นงาน

หน่ วย

หมายเหตุ

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
34

บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
36
บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(1.00)
37
ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
38
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริ ญญาเอก)
39
งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80)
43
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน /
นานาชาติ(1.00)
44
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ
45
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
46
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
5
47
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
6
48
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
83.33
49
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญา
5
เอกเทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
50
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
51
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
50
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

ชิน้

ชิน้
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ชิน้
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น้าหนัก
น้าหนัก

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

คน
ร้อยละ
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ลาดับ
52

53
54
55
56
57

58

61
59
60
62

63

รายการ

ผลการดาเนิ นงาน

วิชาการ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิ ชาการ
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงาน
12
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุ มตั วิ ารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ใน
วารสารวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุ มตั วิ ารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

3.13

หน่ วย

หมายเหตุ

คะแนน
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ชิน้
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ชิน้

ชิน้
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รายการ

ผลการดาเนิ นงาน

หน่ วย

หมายเหตุ

ก.พ.อ. (0.80)
64
65
66

67

68
69
70
71
72

จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีป่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีป่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
จานวนผลงานวิจยั ทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ทีค่ น้ พบใหม่และ
ได้รบั การจดทะเบียน (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

1

ชิน้
ชิน้
ชิน้

ชิน้

ชิน้
ชิน้
ชิน้
ชิน้
ชิน้

(1.00)
73

จานวนหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

ชิน้

(1.00)
74

75

76
77

จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ
3.20
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่ส่สู าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

ชิน้

ชิน้

น้าหนัก
ชิน้
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ลาดับ
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87

รายการ
ผลการดาเนิ นงาน
หน่ วย
หมายเหตุ
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
12
ชิน้
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิน้
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิน้
ประเทศ (0.80)
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/
ชิน้
นานาชาติ (1.00)
ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์
4.80
น้าหนัก
ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
8.00
น้าหนัก
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริ ญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิ งในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ชิน้
ได้รบั การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
6
คน
จานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่ออาจารย์ประจา
ชิน้ /คน
หลักสูตร
คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย /
คะแนน
บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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กาหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตร ศป.ม. ศิลปกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 16-805
เวลา
9.00น.
9.30-16.00น.
16.00-16.30น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ตรวจประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
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