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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบทั ศ นศิ ล ป์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ผ ลการด าเนิน งานในปีก ารศึก ษา 2559 ได้ ม าตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.34 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดั บดี
(องค์ประกอบที่ 2-5 ) และมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 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
3.53
3.33
3.11
3.50
3.00
3.34

ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
1.ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการ
2.ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ให้มีการใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรน้อยลง
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ชื่อย่อ ศป.บ.(การออกแบบ
ทัศนศิลป์)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Design
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25530091102089
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความชานาญในการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการการออกแบบใหม่ เพื่อนาไปสู่งานออกแบบที่เป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ความรู้รองรับ
2. มีความรู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ร่วมกับแนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ หรือ
จากแนวคิดที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ จรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน และดารงตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่วงการวิชาชีพนักออกแบบ
4. มีทักษะการสื่อสาร ผ่านการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
*อ.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
2

นายวิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล

3

อ.ยศไกร ไทรทอง

4

*อ.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์

5

น.ส.กนกวรรณ ใจหาญ

6

อ.พรพิมล พจนาพิมล

7

*อ.วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย

8

อ.บุญอารักษ์ รักษาวงษ์

9

น.ส.นัดดาวดี บุญญะเดโช

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 2538, M.S.(
วิศวกรรม) 2547, ศป.ด.(ศิลปกรรม) 2559
ศ.บ.(ภาษาไทย) 2545, M.M.(การจัดการกล
ยุทธ์) 2551
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) 2539,
M.A.(PUBLIC EDUCATION) 2545, ศป.ด.
(ศิลปกรรม) 2558
กศ.บ.(เครื่องกลอุตสาหกรรม) , ศป.ม.
(นวัตกรรมการออกแบบ) 2554
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์-ศิลปะ
เครื่องประดับ) 2548, ศป.ม.(นวัตกรรมการ
ออกแบบ) 2554
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์) , ศป.ม.
(นวัตกรรมการออกแบบ) 2551, ปร.ด.(การ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 2559
M.F.A.(Fashion Design) 2551, ศป.ด.
(ศิลปกรรม) 2559
ศป.ม.(มัณฑนศิลป์) , Ph.D. Business
Management (Fashion Management)
2559
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2548, ศป.ม.
(นวัตกรรมการออกแบบ) 2555

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

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศป.บ. การออกแบบทัศนศิลป์
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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
11. การปรับปรุงหลักสูตร ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
ผ่าน
ระบุเหตุผล
ตามรอบระยะเวลาที่
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
กรณีผลการดาเนินงาน
กาหนด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
“ไม่ผ่าน”
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ผ่าน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตร ศป.บ. การออกแบบทัศนศิลป์
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 54.31
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
37.00
ภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี)
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
5
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่ง
0
ทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
22.40
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
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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ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้ 13
คะแนน 3.34

8

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.บ. การออกแบบทัศนศิลป์ มีการดาเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอ
บ
ที่
1

คะแน
น
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

3

3

6

รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

2

5

P

-

-

O

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

3.53

ระดับคุณภาพดี

ผ่าน การประเมิน

2

4

I

คะแน
น
เฉลี่ย

3
4
1

13
ผลการประเมิน

3.33
(3.1,3.2,3.3)

3.11
(4.1,4.2,4.3)

3.53
(2.1,2.2)

-

-

3.33

ระดับคุณภาพดี

-

-

3.11

ระดับคุณภาพดี

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

2
3.53

3.34

ระดับคุณภาพดี

3.00

3.67

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

-

3.00

7
3.19

4
3.50

(6.1)

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

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.หลักสูตรควรติดตามผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
ให้มีร้อยละเพิ่มขึ้น
2.ปรับแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานิสิตได้ 1.ทาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิตอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่าง
2.แต่ละสาขาวิชาควรสร้างภาพลักษณ์ที่มีความโดด
ต่อเนื่อง โดยมีผลงานปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมและ
เด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
ได้รับการยอมรับจากภายนอก
2.การคงอยู่ของนิสิตมีระดับดี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานิสิตได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากภายนอก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้ง
ด้านวิชาการและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและ
นานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรปรับวิธีการทวนสอบและทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ให้หลากหลาย และสอดคล้องกับรายวิชา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

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

14

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

จุดที่ควรพัฒนา
1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร ไม่เพียงพอและ
ไม่พร้อมใช้งาน

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิตและอาจารย์ รวมถึงการดูแล
รักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ภาคผนวก
Common DataSet
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
รายการ
ผลการดาเนินงาน หน่วย หมายเหตุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
67
คน
2
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
14
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
54.31 คะแนน
4
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
20.90 ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
59
คน
6
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
37
คน
7
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
63.79 ร้อยละ
8
ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3.19 คะแนน
เทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..
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ลาดับ

รายการ

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย

TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
18

จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

(0.80)
25

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ชิ้น

(1.00)
26

ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
34

บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

ชิ้น
17

ลาดับ

35

รายการ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)

ผลการดาเนินงาน

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

หมายเหตุ

หน่วย

ชิ้น

(0.80)
36

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

(0.80)
43

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00)
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

ชิ้น
น้าหนัก
น้าหนัก

5
คน
9
คน
55.56 ร้อยละ
5 คะแนน

0
คน
0 ร้อยละ
0 คะแนน
18

ลาดับ

53
54
55
56
57

58

61
59
60
62

63

64
65

รายการ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
4
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
2
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
1
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

หมายเหตุ

หน่วย

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
19

ลาดับ
66
67
68
69

รายการ
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

(1.00)
70

จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

ชิ้น

(1.00)
71
72
73
74

จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จานวนตาราที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนตาราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

(1.00)
75

จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

ชิ้น

(1.00)
76
77
78
79
80

ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.4 น้าหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

(0.80)
81
82
83

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
20
ชิ้น
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
20 น้าหนัก
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
22.4 น้าหนัก
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร………………………………………………..

20

ลาดับ
84
85
86
87

รายการ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

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

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย
ชิ้น

9

คน
ชิ้น/คน
4.36 คะแนน

21

กาหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 16-805
เวลา
9.00 น.
9.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ประเมินหลักสูตร
นาเสนอผลการประเมินให้หลักสูตรทราบ

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